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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

ASSER

Associação de Escolas Reunidas

AUTOCAD

Computer Aided Design/ Desenho Auxiliado por Computador

CENIP

Centro Integrado de Pesquisa

CEP

Código de Endereçamento Postal

CEUA

Comissão de Ética no Uso de Animais

CIC

Congresso de Iniciação Científica

CDI

Comitê de Desenvolvimento Institucional

CNPq

Conselho Nacional de Pesquisa

CONAPE

Congresso Nacional de Pesquisadores

CONSEPE

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

COPAPI

Comissão Permanente de Apoio às Políticas Institucionais

CPA

Comissão Própria de Avaliação

CPC

Conceito Preliminar de Curso

EaD

Educação a Distância

ENEM

Exame Nacional do Ensino Médio

ERP

Enterprise Resource Planning (Planejamento de Recursos da Empresa)

FIES

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior

FTA

Funcionário Técnico-Administrativo

IDA

Inclusão Digital de Adultos

IES

Instituição de Ensino Superior

MBA

Master in Business Administration/Mestre em Administração de Negócios

NAC

Núcleo de Avaliação Continuada

NDE

Núcleo Docente Estruturante

NPJ

Núcleo de Práticas Jurídicas
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ONG

Organização Não Governamental

PDCA
P = Plan (planejamento), D = Do (fazer, execução), C = Check (checagem,
verificação) e A = Act (ação)
PDI

Plano de Desenvolvimento Institucional

PPC

Projeto Pedagógico do Curso

PPI

Projeto Pedagógico Institucional

PROUNI

Programa Universidade para Todos

SACI

Serviço de Atendimento a Criança em Informática

SMART
S=Specific (Objetivos), M=Mensurable (Mensuráveis), A=Achievable
(Atingíveis) R=Realistic (Realísticos), T=Time (Temporalmente definidos)
TIC

Tecnologias de Informação e Comunicação

UFSCAR

Universidade Federal de São Carlos

UNESCO

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura

UNIFESP

Universidade Federal de São Paulo

USE

Unidade Saúde Escola

SWOT
S=Strengths (Forças), W=Weaknesses (Fraquezas),
O=Opportunities (Oportunidades) e T=Threats (Ameaças), S=Strengths (Forças)
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I. HISTÓRICO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNICEP

O Centro Universitário Central Paulista – UNICEP – é uma Instituição Privada com fins
lucrativos, localizada no município de São Carlos, no centro do Estado de São Paulo. A Portaria
nº 018A/2020 designou, num período de mandato de dois anos, a atual formação da Comissão
Própria de Avaliação (CPA): Ms. Karin Storani (coordenadora); Profa. Dr. José Eduardo Reis
(representante docente); Bruno Olmo (representante dos funcionários); Ketlyn de Jesus Gavioli
(representante discente); e Neise Talarico Saia (representante da Comunidade Civil).
No detalhamento apresenta-se a contextualização da Instituição, o planejamento para
aplicação dos instrumentos de autoavaliação e os objetivos da CPA.

Breve histórico da cultura avaliativa na UNICEP
O processo de avaliação institucional da UNICEP vem sendo desenvolvido de forma
sistematizada desde 1995. Em 22 de maio de 1998, os membros da Congregação do Centro de
Ensino Superior de São Carlos (CESUSC) aprovaram, por unanimidade, a criação do Programa
de Avaliação Continuada (PAC-ASSER), elaborado nos moldes do Documento Básico do
Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB).
O PAC-ASSER se constituiu num processo contínuo de aperfeiçoamento do
desempenho acadêmico, capaz de gerar ferramentas para o planejamento da gestão universitária
e para uma permanente prestação de contas à sociedade. O Programa sempre teve como
estratégia permanente, assegurar ao informante a oportunidade de expressar livremente sua
opinião, seus anseios, suas críticas. Para tanto, o Programa previu o acompanhamento
sistemático e minucioso das ações, a fim de verificar se as funções e prioridades determinadas
coletivamente estariam sendo implementadas, atendidas e mantidas, no sentido de agregar
melhorias, consolidando-se o contraponto, que caracteriza a cultura avaliativa, entre o
pretendido, planejado e o realizado.
A partir de março de 2004, o processo de autoavaliação da UNICEP passou a seguir as
recomendações da Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004 que instituiu o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Sinaes) com o objetivo de assegurar o processo nacional de
avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho
acadêmico de seus estudantes, definindo no Art. 11, em que “cada instituição de ensino
superior deve constituir Comissão Própria de Avaliação”.
Até outubro de 2004, a autoavaliação centrou-se na avaliação dos aspectos acadêmicos
de cada um dos cursos e nos aspectos infra estruturais da Instituição. Em ambos os casos, a
avaliação foi realizada pelos segmentos docente e discente. A partir da Lei nº 10.861/2004, a
UNICEP ampliou sua proposta de autoavaliação constituindo a Comissão Própria de
Autoavaliação (CPA).
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A CPA tem como responsabilidade a apresentação dos resultados do processo de
avaliação interna e externa da instituição na forma de um Relatório de Autoavaliação, que
compõe o primeiro de um conjunto de instrumentos constitutivos do processo global de
regulação e avaliação do Sinaes.
O instrumento de avaliação institucional publicado na Portaria nº 92 de 31 de janeiro de
2014, propõe o Relato Institucional como uma inovação que subsidia o ato de credenciamento e
recredenciamento institucional e a transformação de organização acadêmica, regulamentado por
meio da Nota Técnica nº 062/2014-Inep/Daes/Conaes.
O Relato Institucional amplia e fortalece a relação entre os processos avaliativos e os
processos de gestão, bem como o autoconhecimento das IES e o consequente aprimoramento
das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão.
O grande desafio da CPA é produzir uma autoavaliação institucional de qualidade, que
subsidie planos de ação para melhorias efetivas.
A CPA da UNICEP responsabiliza-se pela condução dos processos de avaliação interna,
de pesquisa interna, tabulação com o auxílio do Núcleo de Avaliação Continuada (NAC), de
sistematização e de organização das informações solicitadas pelo INEP.
A proposta de autoavaliação da CPA da UNICEP está em consonância com a
comunidade acadêmica, os conselhos superiores da Instituição e a legislação vigente. A CPA
tem, em sua composição, a representação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, e
também, da sociedade civil organizada. A CPA é composta por um coordenador, escolhido pelo
diretor da IES, um representante docente, um representante discente, um representante do setor
administrativo, e um representante da sociedade civil organizada.
A UNICEP, orientando-se pela legislação em questão, instituiu sua CPA, a partir da
Portaria N° 001/2004. Desde então, a CPA tem o objetivo de promover a avaliação institucional
atendendo às dimensões estabelecidas pela Lei n° 10.861/2004, que determinam,
simultaneamente, a unidade do processo avaliativo em âmbito nacional e as especificidades de
cada instituição em relação:
I. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
II. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas
formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulos ao desenvolvimento do
ensino, à produção acadêmica e às atividades de extensão;
III. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere
à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à
defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;
IV. A comunicação com a sociedade;
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V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de
trabalho;
VI. A organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e a
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a
mantenedora e a participação dos segmentos da comunidade acadêmica nos processos
decisórios;
VII. A infraestrutura física especialmente a de ensino e pesquisa, biblioteca, recursos de
informação e comunicação;
VIII. Ao planejamento e avaliação, especialmente dos processos, resultados e eficácia
da autoavaliação institucional;
IX. As políticas de atendimento aos estudantes e,
X. A sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade
dos compromissos na oferta da educação superior.
A “Avaliação Externa” tem como referência os índices de qualidade das Comissões de
Especialistas do MEC para efeito de autorização, reconhecimento de cursos ou renovação de
reconhecimento de cursos, processo que implica visitas in loco, elaboração de relatório
contendo os resultados do processo de avaliação da IES e acompanhamento periódico.
A avaliação institucional interna (autoavaliação) está inserida no contexto do Sinaes,
tendo dentre suas finalidades, a melhoria da qualidade da educação superior e a expansão da sua
oferta.
Os anos de 2004 a 2006 sinalizaram o período de implantação e realização da Avaliação
Institucional na UNICEP, caracterizando-se por uma rica trajetória de ação e reflexão sobre o
tema.

No decorrer do ano de 2004 foram desenvolvidas muitas ações com foco na

sensibilização e preparo dos atores (estudantes, docentes, funcionários e gestores) para com o
tema da Avaliação Institucional, como a realização de seminários, a discussão dos princípios da
Avaliação Institucional e da implementação da avaliação interna, em diversas reuniões com a
Direção Geral, Direção de Ensino, seja em Conselhos de Cursos ou com a equipe do Núcleo de
Avaliação Continuada (NAC) e CPA. No segundo semestre de 2005 obteve-se da Mantenedora
a aprovação da contratação de uma docente para assessoria de apoio pedagógico e metodológico
ao processo de Avaliação Institucional.
Na perspectiva de trabalhar as dez Dimensões previstas na Lei nº 10861/04, o
NAC/CPA da UNICEP elaborou, em janeiro de 2007, o documento ”Projeto de Avaliação
Institucional do UNICEP”, para orientação teórica e metodológica ao processo avaliativo.
A partir de fevereiro de 2007, deflagrada por uma reunião de sensibilização dos
Coordenadores dos cursos de graduação, iniciou-se a implementação da Avaliação Institucional,
por meio da elaboração e posterior aplicação dos instrumentos de avaliação dos Cursos.
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Estabeleceu-se, junto aos Coordenadores, a necessidade de que suas relações com a
CPA fossem as mais próximas e melhores possíveis, no intuito de que, neste papel, o
Coordenador fosse um interlocutor entre as necessidades de trabalho da Avaliação Institucional
e as possibilidades reais do Curso. Além disso, coube ao Coordenador de Curso o papel de
compartilhar o andamento do processo com os segmentos do Curso.
É importante mencionar que a CPA teve um papel político importante para o
desenvolvimento do processo avaliativo no Centro Universitário, sendo a responsável pelas
definições e orientações centrais da Avaliação e pelo estabelecimento dos prazos institucionais.
A CPA foi, e continua sendo, uma instância de discussão de políticas, de reflexão acerca do
percurso desenvolvido pela Avaliação Institucional e de planejamentos, em diálogo com os
diversos segmentos e setores do Centro Universitário e é igualmente responsável pela
formulação do Relatório Institucional.
A “Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 1 de 09 de outubro de 2014, além de
destacar a relevância do processo de autoavaliação da Instituição para a educação superior,
estabeleceu um novo “Roteiro para o Relatório de Autoavaliação Institucional”. De acordo com
o disposto no inciso VIII do Art. 3º da Nota Técnica nº 65, “o planejamento e avaliação,
especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional, devem ser
considerados nas ações de avaliação e de desenvolvimento institucional”. Ainda no Art. 3º, §
2º, define-se que “para a avaliação das instituições, serão utilizados procedimentos e
instrumentos diversificados, dentre os quais a autoavaliação e a avaliação externa in loco”
(2014, p.1).
A Nota Técnica nº 65 destaca também que
[...] a autoavaliação, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
Instituição de Ensino Superior (IES), deve ser vista como um processo de autoconhecimento
conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), mas que envolve todos os atores que
atuam na instituição, a fim de analisar as atividades acadêmicas desenvolvidas. É um processo
de indução de qualidade da instituição, que deve aproveitar os resultados das avaliações
externas e as informações coletadas e organizadas a partir do PDI, transformando-os em
conhecimento e possibilitando sua apropriação pelos atores envolvidos. Afinal, as ações de
melhoria a serem implementadas pela instituição dependem de sua própria compreensão, de seu
autoconhecimento (2014, p. 2).

Trata-se, portanto, de uma gestão do conhecimento a ser desenvolvida na IES, com
vistas à qualidade do ensino, pesquisa, extensão e gestão, tendo a CPA, para essa efetivação, um
papel fundamental.

1BRASIL. NOTA TÉCNICA nº 65 de 09 de outubro de 2014. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES.
Diretoria de Avaliação da Educação Superior – DAES. Roteiro para Relatório de Autoavaliação
Institucional, Brasília, 2014.
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O Relatório Anual de Autoavaliação Institucional, seguindo o roteiro da Nota Técnica
nº 65, 09 out. 2014, tem por finalidade “fomentar a cultura de avaliação institucional e
subsidiar os processos de avaliação externa” (p.2).
Com base nessa Nota Técnica nº 65, o relatório deverá ser organizado em cinco Eixos
que contemplam as dez dimensões que instituem o Sinaes, dispostas no Art. 3° da Lei N°
10.861/2004. De acordo com a Nota Técnica nº14 de 07 de fevereiro de 2014, as dez Dimensões
anteriores foram realocadas de modo a “estabelecer coerência e continuidade entre os dados
apresentados, facilitando o desenvolvimento do Relatório de Autoavaliação, bem como o
processo avaliativo em sua integralidade” (2014, p.4).
De acordo com a Nota Técnica nº 65, 09 out. 2014, o novo Roteiro para elaboração do
Relatório de Autoavaliação Institucional deve conter:
I.

Introdução

Os dados da instituição, a composição da CPA e o planejamento estratégico de
autoavaliação deverão ser informados neste campo, bem como o ano a que se refere, relatando
se o relatório é parcial ou integral, conforme esta Nota Técnica.
II.

Metodologia

Na metodologia deverão ser descritos os instrumentos utilizados para coletar os dados,
os segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil consultados e as técnicas utilizadas
para análise dos dados.
III.

Desenvolvimento

Nesse campo devem ser apresentados os dados e as informações pertinentes a cada
eixo/dimensão, de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a identidade
das instituições.
A seção do relatório destinada ao ‘desenvolvimento’, deverá ser organizada em cinco
tópicos, correspondentes aos cinco Eixos que contemplam as dez Dimensões dispostas no art. 3°
da Lei n° 10.861/2004, que institui o Sinaes.
Assim, as dez Dimensões anteriores foram realocadas de modo a “estabelecer coerência
e continuidade entre os dados apresentados, facilitando o desenvolvimento do Relatório de
Autoavaliação, bem como o processo avaliativo em sua integralidade” (Nota Técnica Nº 65, 09
out. 2014, p.4).
A Figura 01 ilustra a organização dos cinco Eixos e as respectivas Dimensões que
integram

o

Relatório

de

Autoavaliação
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*Extraído da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº65 de 09 out. 2014. Roteiro para Relatório de Avaliação Institucional.

Figura 01. Representação gráfica dos cinco Eixos com as respectivas Dimensões que compõem o
Relatório de Autoavaliação Institucional.

Outras orientações em relação à análise dos dados, ações e periodicidades dos relatórios
parciais e o relatório integral também são apresentadas na Nota Técnica Nº 65, 09 out. 2014:
IV.

Análise dos dados e das informações

Os dados e as informações apresentadas no desenvolvimento deverão ser analisados e
apropriados pelos atores da instituição, culminando no planejamento e na execução das ações.
Nesta seção deverá ser realizado um diagnóstico a respeito da IES, ressaltando os avanços e os
desafios a serem enfrentados. Também deverá ser evidenciado no relatório o quanto foi
alcançado em relação ao que foi estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
considerando o perfil e a identidade da IES.
V.

Ações com base na análise

As ações deverão ser previstas a partir da análise dos dados e das informações, visando
à melhoria das atividades acadêmicas e de gestão da instituição.
Os Relatórios serão apresentados na Versão Parcial, a qual “deverá contemplar as
informações e ações desenvolvidas pela CPA no ano de referência (anterior), explicitando os
eixos trabalhados” e, na Versão Integral, que “deverá contemplar as informações e ações
desenvolvidas pela CPA no ano de referência (anterior), bem como, discutir o conteúdo relativo
aos dois relatórios parciais anteriores, explicitando uma análise global em relação ao PDI e a
todos os eixos do instrumento, de acordo com as atividades acadêmicas e de gestão. Deverá,
ainda, apresentar um plano de ações de melhoria à IES” (Nota Técnica nº 65, 09 out. 2014, p.
4).
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A partir do ano de referência de 2015, o Relatório de Autoavaliação foi submetido
anualmente, por meio do Sistema e-MEC, ao longo do período de três anos. Nos dois primeiros
anos o relatório foi inserido em sua versão parcial, e no terceiro ano foi inserido em sua versão
integral.
Para este novo ciclo avaliativo o calendário contempla:
- até 31 de março de 2020 – 2º Relatório Parcial
- até 31 de março de 2021 – Relatório Integral
- até 31 de março de 2022 – 1º Relatório Parcial

II. METODOLOGIA

COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS
A coleta dos dados ocorreu mediante a aplicação de diferentes instrumentos, os quais
foram elaborados especificamente para cada segmento (discente, docente, gestores, egressos e
funcionários). Alguns instrumentos foram hospedados em ambiente próprio da intranet para
serem respondidos, ou enviados por meio de formulários eletrônicos. Também foram realizadas
entrevistas com funcionários, docentes e coordenadores e Grupos focais com grupos de
discentes, docentes e funcionários, denominados “Café com a CPA”.
Os instrumentos foram elaborados com questões abertas, questões fechadas e/ou
assertivas, sendo a maioria em escalas que sinalizam a percepção (Ótimo, Bom, Regular, Ruim,
Péssimo e Não sei avaliar/não quero avaliar) ou em níveis de concordância (Concordo
plenamente, Inclinado a concordar, Nem concordo nem discordo, Inclinado a discordar e
Discordo plenamente).
Encerrado o prazo (com datas pré-estabelecidas) de recebimento das respostas de cada
instrumento, procedeu-se à organização dos bancos de dados e as análises (quantitativas ou
qualitativas) dos dados. Para a análise descritiva dos dados qualitativos procedeu-se ao registro
literal de todos os comentários e sugestões dos respondentes, para subsidiar a análise qualitativa
dos achados e a categorização.
Cada banco de dados representava a totalidade das respostas obtidas em cada
instrumento/questão, construindo-se uma pasta de trabalho para cada Dimensão e para cada
curso de graduação.
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ANÁLISE DOS DADOS
Para a realização do trabalho apresentado neste relatório, utilizou-se a análise estatística
quantitativa e qualitativa a partir das Dimensões estabelecidas pelo Sinaes.
O NAC/CPA implementou pesquisas junto à comunidade universitária para avaliar a
coerência entre as metas propostas para o PDI (2018-2022) e o que está sendo executado no
cotidiano da IES.
Em cada uma das Dimensões investigadas serão descritas as justificativas em relação às
potencialidades, às oportunidades de melhoria, assim como, as sugestões para reparação dos
aspectos apontados como fragilidades.
Entende-se que o Centro Universitário não é apenas o somatório dos Cursos que o
compõe, mas sim: é o agir e o pensar de cada área de conhecimento que se produz e se
reproduz, na construção de saberes cujas epistemes se organizam a partir dos diálogos que a
vivência acadêmica possibilita, mediados pelos valores e princípios que demarcam os propósitos
que sustentam a Instituição. A vida universitária é, ao mesmo tempo, particular e universal,
ampla e restrita, numa dinâmica intensa e permanente, pautada pelas constantes releituras e
novas compreensões da realidade que o próprio pulsar do micro e do macro universo
proporcionam.
Parte-se do pressuposto que a “leitura” dos dados obtidos na vida cotidiana do Centro
Universitário deve ser tomada isoladamente apenas para a compreensão das especificidades dos
olhares dos respondentes em relação às diferentes dimensões investigadas. É a partir da reunião
destas dimensões que se constitui o todo e tem-se a possibilidade de demonstrar a abrangência e
a integralidade do processo avaliativo.
A heterogeneidade existente no ambiente universitário e a dinamicidade do processo
avaliativo demandam cautela na interpretação e análise dos dados coletados durante o processo
formal de Avaliação Institucional, o que torna fundamental a descrição de um método e de um
modo de ver o mundo que sejam capazes de abrigar as nuanças de que se constitui a realidade.
Faz-se necessário não perder de vista o foco que direciona ao caminho a ser percorrido,
preservando a clareza e a direcionalidade do olhar para o objeto em estudo: o Centro
Universitário.
Considerando, a heterogeneidade do contexto universitário e a complexa tarefa de
utilizar métodos que melhor se adequem à aproximação do objeto da Avaliação Institucional, é
importante ressaltar que uma avaliação qualitativa, como a proposta pela UNICEP, realizou-se a
partir de instrumentos de coleta de dados e de procedimentos não padronizados para todos os
cursos e setores da IES.
Os balizadores para o processo de Avaliação Institucional continuam relacionados
àqueles propostos pelo INEP, previstos na Lei 10861/2004, Art. 5. No entanto, é importante
explicitar que da prática realizada na UNICEP, realizou-se também a autoavaliação dos 25
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cursos de graduação. Os Cursos, em sua autoavaliação, realizaram a interpretação da Política
Acadêmica do Centro Universitário a partir de sua realidade e de sua especificidade enquanto
ciência e profissão, inseridas no contexto da Instituição. Por outro lado, realizaram seus
processos avaliativos específicos balizados por referências comuns a todos, o que propiciou uma
interpretação integrada do processo de Avaliação Institucional.
A partir da orientação das referências comuns dadas pelo NAC/CPA, cada um dos
Cursos, juntamente com Núcleo Docente Estruturante (NDE) e em Reuniões periódicas de
Coordenadores, denominada Comissão de Desenvolvimento Institucional (CDI), definiram
questões que sinalizavam a natureza do conhecimento a ser sistematizado em sua avaliação,
tendo em vista as ações institucionais e os respectivos contextos. Os procedimentos e
instrumentos para coleta de dados também foram prerrogativas de cada Curso, tendo sido
definidos considerando as características dos atores que participaram da avaliação nos Cursos.

III. PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA AVALIAÇÃO
Todo o planejamento e execução da avaliação está ancorado nos princípios dos
documentos Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2018-2022) e Projeto Pedagógico
Institucional (PPI 2018-2022). A CPA propõe, anualmente, o processo de planejamento de
pesquisas a serem implementadas, atendendo às resoluções de regulamentação de autoavaliação
do INEP/MEC, assim como, as demandas institucionais.
Em janeiro de cada ano a CPA propõe, no Projeto Institucional de Autoavaliação da
UNICEP, cerca de 50 pesquisas internas e externas, alinhadas aos princípios, diretrizes e metas
do PDI (2018-2022) para possibilitar a análise dos cinco Eixos.
Para melhor visualização do planejamento dos projetos executados pela CPA e NAC,
acessar o link do planejamento construído no software de gestão de projetos Gantter:
https://google.gantter.com/gantterforgoogleapps/index.html?fileID=1YMULzSU9txWYeyi79Z
hGnPpm_KF5Kqt#amode=normal&fileID=1YMULzSU9txWYeyi79ZhGnPpm_KF5Kqt.
O minucioso trabalho realizado pela CPA e pelo NAC para a Avaliação Institucional
consiste em: a) sensibilização e conscientização do Sistema de Avaliação - Sinaes a toda
comunidade acadêmica; b) planejamento das pesquisas; c) construção de instrumentos; d)
planejamento e implementação da coleta de dados interna e externa; e) tabulação e análise dos
dados; f) análise de documentos (Censo, Exame Nacional do Desempenho Estudantil - ENADE,
PDI e PPI); g) elaboração de relatórios; e, h) divulgação dos resultados a toda comunidade
universitária. A CPA e o NAC também são responsáveis pela avaliação dos 25 cursos de
graduação e tecnólogos da Instituição. A modelagem do trabalho da CPA está na Figura 2.
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Figura 02. Modelagem de Autoavaliação Institucional da UNICEP.

A CPA da UNICEP é constituída por quatro membros e uma coordenadora. O NAC é
constituído por uma coordenadora, um docente e dois funcionários.
Como destaque, a Nota Técnica nº 17 de 2017 2 institui os Novos instrumentos de
avaliação externa: Instrumento de Avaliação Institucional Externa – Presencial e à distância
(IAIE); e, Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação – presencial e à distância (IACG),
para os quais a IES e a CPA estarão alinhando os seus processos avaliativos.

2 Nota Técnica nº 16/2017/CGACGIES/DAES. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira. Novos instrumentos de avaliação externa: instrumento de avaliação institucional externa
– Presencial e a distância (IAIE); instrumento de avaliação de cursos de graduação – presencial e a
distância (IACG). Brasília, 2017.
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Por meio de reuniões entre o NAC/CPA, a Direção Geral da IES, os Diretores de
Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, os coordenadores dos Cursos de Graduação,
elabora-se o planejamento dos objetos de pesquisa a serem avaliados alinhados às demandas e
necessidades, definem-se os segmentos a serem ouvidos e a construção de instrumentos, com
formulação de questões claras, objetivas e com linguagem compreensível a cada segmento a ser
analisado.
No ano de 2019, os instrumentos foram aplicados com Diretores de Ensino, Graduação,
Pesquisa e Extensão, coordenadores de cursos, docentes, discentes, egressos e funcionários
técnico-administrativos. De acordo com as orientações normativas oficiais e conforme previsto
pelo MEC/INEP, o presente Relatório Institucional seria caracterizado como o 2º Relatório
Parcial de 2019, o qual consolida informações dos processos do ciclo avaliativo desenvolvido
em 2019.
Entretanto, diante das medidas tomadas para conter a pandemia do coronavírus
(COVID-19), no dia 20/03/2020 o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) encaminhou comunicado, via sistema e-MEC, informando que o prazo
estabelecido (31/03/2020) para envio do relatório da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
seria alterado. Assim, neste relatório apresenta-se informações da avaliação institucional do
ciclo avaliativo desenvolvido no ano de 2019 e também do ano de

Relatório de Autoavaliação Institucional 2020/2021

2020.

17

Relatório de Autoavaliação Institucional 2020/2021

18

1.1 Coerência do planejamento e da avaliação, especialmente em relação aos processos,
resultados e eficácia da autoavaliação institucional com o estabelecido em documento
oficiais

A autoavaliação institucional no UNICEP é referendada em documentos oficiais.
Conforme o novo PDI 2018-2022: O UNICEP, desde 2004, seguindo a orientação da Lei
10.861, 14/04/2004 que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes), institui a Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA).
Desde então, a comissão elaborou instrumentos avaliativos para realizar a autoavaliação
institucional e de cursos, com base no instrumento de Avaliação Institucional Externa e no
instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância. Os instrumentos
elaborados são, periodicamente, atualizados e aperfeiçoados, sempre pautados nas legislações.
Assim, a CPA tem o objetivo de promover a avaliação institucional, com foco nas dez
dimensões estabelecidas pela Lei n. 10.861 de 14 de abril de 2004, que garantem a unidade do
processo avaliativo em âmbito nacional e as especificidades de cada instituição.
A Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n. 065, de 09 de novembro de 2014 apresentou
uma sugestão de roteiro para o Relatório de Autoavaliação Institucional, no qual as dez
dimensões estabelecidas na Lei n. 10.861 de 14 de abril de 2004 foram organizadas em cinco
eixos, definindo também que a partir do ano de referência de 2015 o Relatório de Autoavaliação
será submetido anualmente, por meio do Sistema e-MEC, ao longo de um período de três anos.
Nos dois primeiros anos, o relatório deverá ser inserido em sua versão parcial. No terceiro ano,
será inserido em sua versão integral, conforme segue: até 31 de março de 2020 – 2º relatório
parcial; até 31 de março de 2021 – relatório integral; e até 31 de março de 22 – 1º relatório
integral. Assim, os instrumentos elaborados são periodicamente atualizados e aperfeiçoados.
As avaliações internas da instituição devem ser feitas em dois momentos que, embora
pareçam ser distintos, estão sempre interligados, sendo estes: autoavaliação do UNICEP e de
seus cursos.
A autoavaliação do UNICEP tem por objetivo identificar o seu perfil e o significado de
sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as
diferentes dimensões do UNICEP, dentre elas, obrigatoriamente, as seguintes dimensões e os
seus indicadores:
I. Planejamento e Avaliação Institucional;
II. Desenvolvimento Institucional;
III. Políticas Acadêmicas;
IV. Políticas de Gestão;
V. Infraestrutura

Relatório de Autoavaliação Institucional 2020/2021

19

A periodicidade da Autoavaliação Institucional do UNICEP ocorre, de forma contínua,
durante o transcorrer de cada ano, com o objetivo de tomada de decisões pela Direção do
UNICEP e pela Mantenedora.
A autoavaliação dos cursos de graduação do UNICEP tem por objetivo identificar as
condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo
docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica, considerando as diferentes
dimensões para os cursos do UNICEP, dentre elas, obrigatoriamente, as seguintes dimensões e
os seus indicadores:

I. Organização Didático-Pedagógica;
II. Corpo Docente e Tutorial;
III. Infraestrutura.

Vale ressaltar que a CPA goza de autonomia e um de seus principais atributos é avaliar
o quanto estão sendo efetivados os elementos apontados no PDI e no PPI. Os questionários e
demais avaliações realizadas pela CPA, por meio do NAC, contam com a participação dos
diferentes segmentos institucionais (docentes, estudantes matriculados e egressos, e
funcionários técnico-administrativos) e são sistematizadas e encaminhadas às diversas
instâncias institucionais, com vistas ao estreitamento constante entre planejamentos e processos
práticos do cotidiano institucional. Essa comunicação, que se dá de forma permanente, é
essencial para a eficácia da autoavaliação.
A CPA faz análises permanentes e encaminha relatórios à Direção do UNICEP e à
Mantenedora com sugestões, o que subsidia a tomada de decisões em relação ao planejamento e
às ações acadêmico-administrativas, cuja iniciativa de aprimoramento do processo fica a cargo
destas instâncias da gestão. A Direção realiza, após contato com a Mantenedora, o trabalho de
conscientização e encaminhamentos das decisões, mediante as demais instâncias acadêmicas
por meio de reuniões com os coordenadores, os quais, por sua vez, levam os encaminhamentos a
cada curso. Os encaminhamentos relativos ao corpo técnico-administrativo são realizados
diretamente pela Direção e pela Mantenedora.
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1.2 Autoavaliação Institucional

O projeto de avaliação 2019/2020 seguiu cinco etapas, como mostra a Figura 03.

Figura 03. Etapas Gerais de Autoavaliação Institucional, UNICEP, 2019/2020.

1ª Etapa: Processo de Sensibilização e Conscientização
A etapa de sensibilização da avaliação é feita por meio de reuniões entre a CPA e
gestores, diretores, coordenadores, docentes, representantes discentes e funcionários. Além
disso, utilizam-se banners impressos e virtuais. A CPA também visita salas de aulas,
frequentemente, para discutir resultados e propor soluções para as demandas solicitadas pela
comunidade universitária.
A participação efetiva de todos os segmentos integrantes da comunidade universitária
no contexto da avaliação institucional é de extrema importância no sentido de alcançar
resultados que possam refletir sobre os componentes que influenciam no desempenho e
funcionamento de uma IES (KONZEN, 2001)3.
A participação deve atender alguns atributos, como colocam Tenório e Rozenberg
(1997, p. 103)4, sendo: 1) que os participantes compreendam o processo que estão vivenciando;

3 KONZEN, P. V. Avaliação Intitucional e o Ensino Superior: estudo de casos. Porto Alegre: SagraLuzatto,

2001.
4 TENÓRIO, F. G.; ROZEMBERG, J. E. Gestão pública e cidadania: metodologias participativas em ação.

Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro: EBAP/ FGV, 31(4), 101-125, 1997.
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e 2) que a participação seja voluntária, sendo sua legitimidade dada pela sua conquista, pela
conscientização da sua importância e pela negociação de espaços para sua prática.
O engajamento dos docentes e discentes ocorre predominantemente por participação na
maioria das pesquisas realizadas pela CPA. Os docentes preenchem questionários pelo sistema
acadêmico, assim como participam do levantamento de informações via e-mail, dos grupos
focais e entrevistas.
Os discentes respondem a questionários aplicados em sala de aula e no ambiente
acadêmico, desenvolvidos pelo NAC em parceria com o Centro de Desenvolvimento de
Software-CDS. Os egressos respondem à pesquisa por meio de contato telefônico, por
formulários eletrônicos e participam de entrevistas e grupos focais.
Para ações de sensibilização, foram criados banners (Figura 04), os quais são afixados
em cada um dos Blocos de sala de aula, biblioteca e secretaria acadêmica. Um dos banners tem
como alvo a explicação sobre a composição e trabalho desenvolvido pela CPA, enquanto o
outro teve como objetivo divulgar e convidar os discentes para os Cafés com a CPA.
Além disso, foi criado um dispositivo visual - selo de feedback - como uma forma de
resposta à comunidade estudantil, assinalando os locais em que houve atendimento das
reivindicações apontadas nas avaliações internas.

Figura 04. Banner e selo para o processo de sensibilização do processo de autoavaliação, UNICEP.
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Também com vistas à sensibilização dos discentes e docentes sobre o trabalho
desenvolvido pela CPA, a representante docente e a representante discente realizaram visitas às
salas de aula durante o período de aulas, a fim de conversar com os alunos sobre os processos
avaliativos realizados pela comissão. A Figura 05 mostra os momentos de sensibilização nas
salas de aula no ano de 2019.

Figura 05. Sensibilização sobre a CPA com docentes e discentes nas salas de aula

Além dessas ações, foram realizadas reuniões dos integrantes da CPA com a Diretora de
Graduação, com representantes discentes, com docentes e com funcionários. Essas reuniões,
chamadas “Café com a CPA”, tiveram repercussão positiva entre a comunidade acadêmica.
As reuniões têm como pauta o feedback em relação às demandas dos discentes, docentes
e funcionários quanto a questões acadêmico-administrativas, corpo docente, infraestrutura,
clima organizacional, entre outras.
Todos os assuntos abordados nestas reuniões estão registrados em atas e as percepções
dos estudantes durante as reuniões são registradas na rede social temporária “Todays Meet”.
Dessa forma, os gestores e mantenedores têm acesso em tempo real à opinião dos estudantes,
possibilitando maior interação e comunicação, mesmo não estando presentes. A cada reunião
tem-se a presença de aproximadamente dez estudantes (representantes dos cursos de graduação
e tecnológicos), ou funcionários ou docentes. A Figura 06 apresenta infográfico com
informações das reuniões “Café com a CPA” e a Figura 07 mostra momentos das reuniões com
docentes, discentes e funcionários.
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Figura 06. Infográfico das reuniões – Café com a CPA (2019), UNICEP

Figura 07. “Café com a CPA” com docentes, discentes e funcionários, respectivamente.

Ainda, houve a ampliação de canais de comunicação com a CPA, por meio do canal de
WhatsApp CPA/NAC – UNICEP, formado por representantes discentes de todas as turmas de
todos os cursos da IES e os membros da CPA. Percebe-se intensa participação dos estudantes,
além da possibilidade de resolução das demandas apontadas, principalmente as de curto prazo,
as quais são prontamente atendidas a partir do acionamento imediato dos setores responsáveis
(como exemplo: técnico de informática, manutenção, limpeza) pelos membros da CPA.
Neste grupo, a CPA funciona como um facilitador ou uma ponte de comunicação entre
os discentes e os funcionários da instituição, a fim de possibilitar as melhores condições aos
estudantes em seu percurso acadêmico.
As demandas de médio e longo prazo são repassadas aos setores responsáveis. Para que
as solicitações sejam analisadas e as ações de melhorias sejam implementadas o mais rápido
possível.
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Indicadores quantitativos de sensibilização e conscientização da importância do processo
avaliativo

Durante o ano de 2019, a CPA do UNICEP focalizou seus esforços, dentre outras ações, na
sensibilização do trabalho desenvolvido e na divulgação da importância dos processos
avaliativos realizados pelo núcleo. Para isso, utilizou algumas estratégias de sensibilização e
divulgação, sendo eles:
1.

Visitas da CPA em sala de aula: visitas de membros da CPA (representante docente e

representante discente) nas salas durante os horários das aulas;
2.

Cafés com a CPA: encontros e grupos focais com amostras de todos os segmentos da

comunidade acadêmica;
3.

Banner informativo: cartaz informado sobre o papel e a importância da CPA na

instituição;
4.

Banner-convite: cartaz convidando discentes a participarem do Café com a CPA.

5.

E-mails: envio de e-mails para (a) divulgação e/ou convite para as ações realizas pela

CPA; (b) solicitação de participação nos processos avaliativos a partir da co-construção dos
instrumentos ou aprimoramento os mesmos; (c) divulgação de instrumentos e resultados; (d)
solicitação de participação e envolvimento nos processos avaliativos a partir do preenchimento
de formulários e questionários; (e) agendamentos de reuniões para tratar de questões
relacionadas ao núcleo.
A Tabela 01 a seguir apresenta dados quantitativos referentes às ações de sensibilização
e divulgação realizadas pela CPA em 2019 e a Tabela 02 a seguir apresenta dados quantitativos
referentes às ações de sensibilização e divulgação realizadas pela CPA em 2020.

Tabela 01. Ações e Público atingido pela CPA no ano de 2019
AÇÕES
Visitas em
sala

N
32 salas de aula

Café com a
CPA

9 sessões

Banners

22 banners

E-mails

215
(aproximadamente)

PÚBLICO ATINGIDO
Alunos de diversas turmas de cursos de exatas,
biológicas/saúde, humanas e tecnólogos
- Professores de disciplinas presenciais
- Professores de disciplinas mediadas por tecnologia
- Representantes discentes de turmas variadas
- Representantes discentes que cursam disciplinas
mediadas por tecnologia
- Funcionários
Professores, funcionários, discentes e toda a
comunidade acadêmica que circula no campus
Professores, funcionários, discentes e gestão
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Tabela 02. Ações e Público atingido pela CPA no ano de 2020.
AÇÕES
Informes em
WhatsApp
Informes
sobre
Avaliação
CPA para
Coordenação
e Docentes

N
17 informes

11 informes

Banners

22 banners

E-mails

172

PÚBLICO ATINGIDO
Representantes turmas de cursos de exatas,
biológicas/saúde e humanas
- Docentes participantes de treinamento da plataforma
- Representantes discentes de turmas variadas
- Funcionários
Professores, funcionários, discentes e toda a
comunidade acadêmica
Professores, funcionários, discentes e gestão

2ª Etapa: Processo de coleta e análise de dados
Para a coleta de dados, diversos instrumentos e métodos combinados são utilizados no
Plano de Avaliação Institucional, conforme necessidades e situações específicas, focos e
aprofundamentos exigidos pela própria dinâmica de atuação da IES. A avaliação institucional
proposta pela CPA/UNICEP adota uma metodologia participativa, buscando trazer para o
âmbito das discussões as opiniões de toda a comunidade acadêmica, de forma aberta e
cooperativa. Os métodos adotados partem do individual para o coletivo, favorecendo a
convergência dos dados em torno de objetivos comuns, bem como a busca compartilhada de
soluções para os problemas apresentados.
No mês de janeiro de cada ano, a CPA propõe, no Projeto Institucional de
Autoavaliação do UNICEP, cerca de 50 pesquisas internas e externas para análise das dez
dimensões, organizadas nos cinco eixos.
A equipe da CPA/NAC revisa, reelabora e elabora, caso julgue necessário, os
instrumentos avaliativos (questionários, roteiros de entrevistas e grupos focais), retomando
aspectos já avaliados, definindo e redefinindo indicadores, com base no que é determinado pelo
INEP-MEC e, também, pelo que é identificado como necessário à IES, levando em
consideração as características próprias da gestão, aspectos que definem a identidade
institucional, incluindo suas características marcantes e sua tradição. Há outros métodos que são
discutidos e utilizados, a depender dos objetivos e objetos que se pretenda investigar, em busca
de indicadores específicos - processo dinâmico da avaliação.
Além das pesquisas desenvolvidas de cunho quantitativo, a CPA também desenvolve
pesquisas qualitativas com os segmentos de discentes, coordenadores de áreas e demais
gestores. A partir do “trabalho de campo” inicia-se o processo de tabulação, análise e discussão
dos resultados, os quais subsidiam a elaboração do Relatório Institucional de Autoavaliação. Os
dados gerados pela CPA balizam as ações para planejamento estratégico da IES.
As pesquisas propostas no projeto de autoavaliação 2019 estão descritas no Quadro 01.
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Quadro 01. Pesquisas realizadas pela CPA e NAC no ano de 2019, UNICEP
EIXOS/DIMENSÕES
PESQUISAS
SETORES
Política para ensino
Políticas de pessoal e
Discentes/Docentes
técnico administrativo
Avaliação de Pessoal
/Funcionários TécnicoPolítica de
Administrativo
atendimento a
estudantes
Avaliação do ENADE
Discentes/Docentes
Avaliação do Processo Ensino –
Discentes
Aprendizagem

Política para Ensino

Infraestrutura
Política de
atendimento a
egressos
Política para ensino
Política para Ensino
Gestão
Política para Extensão

Coordenação dos cursos de graduação

Discentes/Docentes

Grupo Focal - Expectativas
de Discentes

Discentes

Formandos
Avaliação do Currículo dos Cursos de
Graduação
Avaliação de
Infraestrutura Geral e de 24 Cursos de
Graduação
Avaliação de Egressos de 24 Cursos
Avaliação da Gestão e Coordenação do
Curso
Impacto social dos serviços prestados a
comunidade

Discentes/Docentes
NDE/Discentes
Discentes/Docentes
/Funcionários

Ex-discentes

Discentes/Docentes
Usuários dos Projetos
De Extensão

Política para Pesquisa

Avaliação dos Projetos e Relevância da
Pesquisa Desenvolvida

Missão da Instituição

Fóruns de Debate

Organização e Gestão

Avaliação da Operacionalização/
Gestão

Organização e Gestão

Avaliação dos Conselhos de Curso e
Conselhos Superiores

Docentes/Coordenadores

Avaliação da Responsabilidade Social da
IES

Gestores/Docentes/
Coordenadores

Eleição de Representantes Discentes e
Grupo Focal com os representantes

Representantes Discentes

Avaliação do Clima
Organizacional

Funcionários TécnicoAdministrativos e
Coordenadores

Avaliação do Laboratório Específico de
Curso, Avaliação da Infraestrutura,
Avaliação da Infraestrutura por Curso

Discentes/Docentes/
Coordenadores

Responsabilidade
Social
Representatividade
Discente
Em Orgãos
Colegiados
Clima Organizacional
Política de Ensino,
Pesquisa e Extensão
Infraestrutura

Pesquisa (CENIP)
Sub-comissões de
Avaliação*/Docentes
Docentes /Funcionários
Técnico-administrativos
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Política de Ensino,
Pesquisa e Extensão

Sustentabilidade
Financeira

Processo de Avaliação

Autoavaliação

Gestão
Processo de EnsinoAprendizagem

Avaliação da Prática Docente, Avaliação
de Coordenação, Análise do Projeto
Pedagógico, Avaliação de Cursos de
Graduação (MEC), ENADE, Avaliação
de Transferência para outras IES

NDE/Coordenadores/
Discentes/Docentes

Avaliação de evasão e Transferências,
Avaliação de Prospect e Leads
(Potenciais Clientes)

Estudantes que
transferiram ou evadiram
da IES, estudantes que
prestaram vestibular no
UNICEP e não se
matricularam

Sensibilização Docente, Sensibilização
de Coordenação, Sensibilização de
Funcionários Técnico-Administrativos
Coordenação, Elaboração e Supervisão
dos Trabalhos do NAC e CPA,
Avaliação qualitativa dos comentários
sobre o processo avaliativo
Entrevista Discente; EnsinoAprendizagem, Comentários de
Docentes sobre a IES, Análise de
Indicadores Balanceados de
Desempenho (Balance Scorecard-BSC),
Classificação Matriz GUT (GravidadeUrgência-Tendência), Análise SWOT
(potencialidades, fragilidades,
oportunidades e desafios), Comparativos
das Séries Históricas. Em planejamento,
construção de Indicadores para
planejamento de recursos da empresa
(ERP-Enterprise Resource Planning)

Docentes/Discentes/
Coordenadores/ Gestores
Docentes/Discentes
/Coordenadores/ Gestores

Discentes/Docentes/
Coordenação

No ano de 2020, a CPA teve que se adaptar às mudanças de ambiente de ensino e
metodologias avaliativas. Foram feitas pesquisas bimestrais e a sensibilização do processo
avaliativo e comunicação com a CPA foi realizada via canais de WhatsApp, formulários da
Google e sistema institucional intranet UNICEP. Abaixo apresentamos a tabela com as
pesquisas e total de mensagens enviadas e recebidas com representantes discentes, coordenação
e docentes.
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Quadro 02. Pesquisas realizadas pela CPA e NAC no ano de 2020, UNICEP
EIXOS/DIMENSÕES
PESQUISAS
SETORES
Política para ensino
Políticas de pessoal e
Discentes/Docentes
técnico administrativo
Avaliação de Pessoal
/Funcionários TécnicoPolítica de
Administrativo
atendimento a
estudantes
Avaliação do Processo Ensino –
Discentes
Aprendizagem

Política para Ensino

Coordenação dos cursos de graduação

Discentes/Docentes

Grupo WhatsApp - Expectativas
de Discentes

Representantes Discentes

Formandos
Avaliação do Currículo dos Cursos de
Graduação

Discentes/Docentes

Infraestrutura

Avaliação do AVA

Discentes/Docentes

Política de
atendimento a
egressos
Política para ensino

Avaliação de Egressos de 24 Cursos

Ex-discentes

Política para Extensão

Impacto social dos serviços prestados a
comunidade

Usuários dos Projetos
De Extensão

Política para Pesquisa

Avaliação dos Projetos e Relevância da
Pesquisa Desenvolvida

Pesquisa (CENIP)

Avaliação da Responsabilidade Social da
IES

Gestores/Docentes/
Coordenadores

Eleição de Representantes Discentes e
Grupo Focal com os representantes

Representantes Discentes

Avaliação do Laboratório Específico de
Curso, Avaliação da Infraestrutura,
Avaliação da Infraestrutura por Curso

Discentes/Docentes/
Coordenadores

Avaliação da Prática Docente, Avaliação
de Coordenação, Análise do Projeto
Pedagógico, Avaliação de Cursos de
Graduação (MEC), ENADE, Avaliação
de Transferência para outras IES

NDE/Coordenadores/
Discentes/Docentes

Avaliação de evasão e Transferências,
Avaliação de Prospect e Leads
(Potenciais Clientes)

Estudantes que
transferiram ou evadiram
da IES, estudantes que
prestaram vestibular no
UNICEP e não se
matricularam

Responsabilidade
Social
Representatividade
Discente
Em Orgãos
Colegiados
Política de Ensino,
Pesquisa e Extensão
Infraestrutura
Política de Ensino,
Pesquisa e Extensão

Sustentabilidade
Financeira

NDE/Discentes
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Processo de Avaliação

Autoavaliação

Processo de EnsinoAprendizagem

Acompanhamento

Sensibilização Docente, Sensibilização
de Coordenação, Sensibilização de
Funcionários Técnico-Administrativos
Coordenação, Elaboração e Supervisão
dos Trabalhos do NAC e CPA,
Avaliação qualitativa dos comentários
sobre o processo avaliativo
Acompanhamento Bimestral no período
de isolamento com Representates
Discentes, Docentes e Coordenadores
Análise Qualitativa do Comentários de
Docentes sobre os desafios da nova fase
de trabalho da IES, Análise de
Indicadores Balanceados de
Desempenho (Balance Scorecard-BSC),
Comparativos das Séries Históricas. Em
planejamento, construção de Indicadores
para planejamento de recursos da
empresa (ERP-Enterprise Resource
Planning)
Pesquisas de Situação e Rotina,
bimestrais, quanto a problemáticas do
isolamento social e atividades.

Docentes/Discentes/
Coordenadores/ Gestores
Docentes/Discentes
/Coordenadores/ Gestores

Discentes/Docentes/
Coordenação

Discentes/Docentes/
Coordenação

Tabela 03. Número de Pesquisas realizadas por meios virtuais
INSTRUMENTOS DE PESQUISA E COMUNICAÇÃO

NÚMERO DE PESQUISAS

Canal de WhatsApp

12

Formulários da Google e Sistema Intranet

15
Fonte: NAC 2020

Para análise dos dados é utilizada a metodologias estatísticas quantitativas e
qualitativas: análise descritiva estatística, correlação de variáveis, técnicas de análise
multivariada, análise de conteúdo com categorização, dentre outras personalizadas a cada
situação com o intuito de obter a melhor informação possível.

3ª Etapa: Processo de divulgação dos resultados
A CPA realiza as análises, elabora relatórios e os encaminha com sugestões às
instâncias superiores da Instituição, cujas decisões em relação aos resultados fica a cargo da
Direção, da Mantenedora. A Direção realiza, após contato com a Mantenedora, o trabalho de
conscientização e encaminhamentos mediante as demais instâncias acadêmicas por meio de
reuniões com os coordenadores, que por sua vez, levam os encaminhamentos aos diversos
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cursos. Encaminhamentos relativos ao corpo técnico-administrativo são realizados diretamente
pela Direção e pela Mantenedora.
A CPA divulga os resultados por meio de boletins eletrônicos, no site institucional,
redes sociais, visitas periódicas em sala de aula e reuniões com a comunidade universitária.
Entende-se que para ocorrer uma participação consciente é necessário que haja clareza
das finalidades e da sistemática do processo. Assim, são realizadas, periodicamente, pesquisas
para investigar como os docentes, discentes e funcionários técnico-administrativos
compreendem o processo avaliativo desenvolvido no UNICEP. Essa meta-avaliação auxilia na
identificação dos pontos que precisam ser aprimorados no processo interno da avaliação.
Responderam ao instrumento de percepção sobre o processo de autoavaliação do
UNICEP, no ano de 2019 um total de 95 docentes. A seguir, apresentam-se os resultados da
percepção dos processos avaliativos da UNICEP por parte do corpo docente.

Figura 08. Questionário de percepção dos processos avaliativos da UNICEP por parte do corpo docente.
Fonte: CPA/NAC, UNICEP (2020)
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Figura 09. Questionário de percepção dos processos avaliativos da UNICEP por parte do corpo docente.
Fonte: CPA/NAC, UNICEP (2020)

1.3 Planejamento e ações acadêmico-administrativas a partir dos resultados das avaliações

4ª Etapa: Ações Baseadas no Relatório da CPA
No atual estágio da avaliação, existem pontos que foram destacados, os quais constam
em Relatórios de Autoavaliação Institucional referente aos anos anteriores (2019 e 2020), e que
foram encaminhados à Direção e Mantenedora. Arrolando os pontos levantados, é possível
constatar o nível de eficácia, o que é estabelecido em documentos oficiais como o PDI e o PPI,
relativos à coerência e concretização. As ações acadêmico-administrativas são realizadas de
forma continuada pela Mantenedora e Direção, no intuito de manter ou intensificar os pontos
fortes e superar as fragilidades. Tais ações encontram-se listadas no Quadro 03.
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Quadro 03. Itens detectados e ações realizadas
Ações Realizadas pela IES

Itens detectados
pela CPA

Atendimento da
Secretaria
Acadêmica

●

Contratação e Treinamento de Funcionários;

●

Reorganização do atendimento por senhas;

●

Espaço criado para atendimento às pessoas com necessidades especiais;

●

Mapeamento

do

Levantamento

dos

Processos

Acadêmicos

e

Administrativos para Identificar as Oportunidades de Melhoria e Aprimorar os
Processos.
●

Equipe da CPA visita regularmente sala de aulas para aprimorar a

comunicação com os discentes;
●

Imprensa divulga com maior frequência matérias de interesse dos

estudantes (assuntos detectados por pesquisas da CPA);
Comunicação
com Discentes

●

Divulgação de Resultados da IES em Redes Sociais;

●

Reuniões periódicas com os representantes discentes no evento “Café com

a CPA”;
●

Canal de comunicação no site da IES “Fale com a CPA”

(http://www.unicep.edu.br/nac/faleconosco/index.php);
●

Criação de um canal de WhatsApp com os representantes discentes.

●

Há investimentos constantes nos laboratórios, salas de aulas e compra de

equipamentos audiovisuais, computadores e softwares, aquisição de um Sítio para
o Curso de Agronomia, Construção do Hospital Veterinário, implementação dos
Infraestrutura

laboratórios para o Curso de Odontologia. Aprimoramento das instalações dos
sanitários e estacionamento. Implementação do anel ótico em todos os blocos da
IES. Além disso, sinal Wi-Fi livre implementado em toda a instituição.
●

Desenvolvimento do sistema de controle de ponto dos docentes, para
dispositivos móveis.

●

Desenvolvimento do sistema de controle de chamada dos estudantes e
registro dos conteúdos das aulas, para dispositivos móveis.

●
Processos
Acadêmicos,
Administrativos
e Financeiros

Reformulação das fichas de inscrições dos vestibulares e ajustes no
processo de matrícula.
●

●

Desenvolvimento de controles relacionados à evasão.
Integração do sistema acadêmico com o CRM da empresa Rikai e

desenvolvimento de relatórios para acompanhamento e controles.
●

Treinamento e implantação do sistema da biblioteca, integrado com o
sistema acadêmico.
●

Treinamento e implantação do novo sistema de aproveitamento de
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estudos.
●
●

Preparação e geração de arquivos para o Censo.

Ajustes no sistema para a inserção e controles relacionados ao novo
modelo de matriz curricular implantado em 2018.

●

Melhorias nas funcionalidades relacionadas à simulação de matrícula.

●

Melhorias nas funcionalidades relacionadas ao sistema de lançamento de
contas a pagar e contas a receber.

●

Integração do ambiente do professor e do coordenador, de alguns cursos,
com a biblioteca virtual Pearson e biblioteca digital Saraiva.

●

Ajustes no sistema de caixa para controles mais específicos relacionados
aos cartões de débito e crédito, além dos cheques.
●

Desenvolvimento de relatórios que auxiliam no controle do fluxo de
caixa.

●

Implementação de um sistema de solicitação de compras, ainda em
desenvolvimento.

●

Melhorias na segurança relacionadas ao login dos usuários nos diversos
sistemas desenvolvidos pelo CDS.

●

Adequação do sistema de cadastro de horários das aulas em função das
novas diretrizes institucionais relacionadas ao início e término das aulas.
●

●

Desenvolvimento de diversos relatórios gerenciais.

Desenvolvimento de controles relacionados ao relacionamento com a
empresa de cobrança Cobrafix.

●

Desenvolvimento e implantação do PagSeguro para pagamento on-line

das inscrições dos vestibulares.Desenvolvimento de um novo sistema para o
gerenciamento dos congressos CIC e CONAPE.
●

Desenvolvimento de um sistema para relacionamento com os egressos.
●

Atendimento as solicitações dos responsáveis pelos diversos
departamentos do Unicep.

●
●

Suporte aos usuários dos diversos departamentos do Unicep.
Manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos sistemas desenvolvidos
pelo CDS.

Relatório de Autoavaliação Institucional 2020/2021

34

5ª Etapa: Correção dos Processos Avaliativos
A seguir apresentamos a meta-avaliação qualitativa das etapas do processo institucional
de avaliação da IES:

Quadro 04. Etapas da Avaliação, Pontos Fortes e Oportunidades de Melhorias, UNICEP
Etapas de Avaliação

Pontos Fortes

Sensibilização

Equipe da CPA sensibiliza sobre
o processo de avaliação em sala
de aula;
Criação do Evento “Café com a
CPA”
Apoio constante da Mantenedora
nos processos de Sensibilização
de Autoavaliação, Planejamento e
Execução.

Oportunidades de
Melhorias
Realizar reuniões periódicas com
toda a comunidade acadêmica com
apoio da equipe gestora;
Ampliação de Canais de
Comunicação com discentes e
docentes para co-criação dos
processo de avaliação e feedback das
ações baseadas nos dados de
avaliação;

Apoio e Autonomia da
Mantenedora para a CPA em
todos os processos de Avaliação;
Pesquisas e prazos realizados por
projetos;
Planejamento

Uso das Ferramentas de Design
Thinking e Canvas do
delineamento dos processos
avaliativos;

Aprimorar o planejamento de
avaliação com a equipe gestora da
IES;

Participação de Coordenadores e
Direção Acadêmica na construção
dos instrumentos de avaliação.
O UNICEP contratou dois
funcionários para dedicação
exclusiva ao NAC para dar apoio
na execução do processo de
avaliação e abriu uma vaga de
estágio com 100% de bolsa.
Execução
Investimentos em softwares para
o NAC;
Desenvolvimento do Ambiente de
Avaliação NAC no Sistema
Acadêmico.

Elaborar um sistema de gestão
estratégica fundamentada em
indicadores balanceados por
desempenho para o UNICEP;
Identificar e propor indicadores
necessários para medir a eficiência da
organização;
Ampliar a Integração da CPA e NAC
com gestão e equipes de apoio
administrativas.
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Ampliar o processo de divulgação no
site, por banners, jornais, e-mails,
comunicados em sala de aula entre
outros;

Resultados disponibilizados no
site
(http://www.unicep.edu.br/nac/ind
ex.php#resultados)

Divulgação dos
Resultados

Envolvimento de Gestores e
Coordenadores aos processos de
divulgação dos resultados dos
processos avaliativos;
Criação do PDCA5 (P = Plan
(planejamento), D = Do (fazer,
execução), C = Check (checagem,
verificação) e A = Act (ação) - Plano
para checar ações do processo
avaliativo;
Aprimorar o feedback dos processos
avaliativos;

Planejamento
Estratégico do NAC

A CPA conta com apoio do
Núcleo de Avaliação continuada

Integrar os planos estratégicos da
instituição com o do NAC e
aprimorar a execução integrando

BALANÇO DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO DE 2019 e 2020
Para que haja uma participação consciente do processo de autoavaliação, é necessária
clareza das finalidades e da sistemática do processo. Neste sentido, o UNICEP preocupa-se com
os pontos que devem ser aprimorados no processo interno da avaliação, buscando realizar uma
meta avaliação, anteriormente mencionada, tendo em vista a percepção dos membros da
comunidade acadêmica sobre o processo de autoavaliação da IES.
Percebe-se que a comunidade acadêmica, em sua maioria, considera o processo de
autoavaliação ótimo ou bom (78%) o que incentiva o aprimoramento cada vez maior de seus
processos avaliativos, há melhora desse indicador 68,8% (Relatório Autoavaliação, 2018).
Ainda, a CPA recebeu em todas as avaliações externas do MEC nota máxima 5.
Acrescenta-se ao trabalho desenvolvido pela comissão um histórico de publicações
sobre o processo avaliativo. A primeira publicação em parceria com a UNIFESP foi o livro
intitulado “Avaliação dos Processos Institucionais” (ROSSIT; STORANI, 2010)6; a segunda é o
livro “Avaliação de Processos e Políticas Educacionais” (GIGANTE; STORANI; ROSSIT,

5 SILVA, S. R.; MEDEIROS, J. T. O ciclo PDCA como ferramenta para alcançar a eficiência e eficácia na

gestão da manutenção. Congresso Nacional de Excelência na Gestão, 2015. Disponível em:
http://www.inovarse.org/sites/default/files/T_15_248_2.pdf
6 ROSSIT, R. A. S.; STORANI, K. Avaliação nos processos educacionais. Editora Fap-Unifesp, 2010.
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2017) 7 ,

disponível no repositório internacional da UNIFESP. As Comissões Externas de

Avaliadores (Institucional e de cursos) que realizaram avaliação in loco elogiaram os trabalhos
da CPA e os materiais de autoavaliação produzidos, considerados como modelo para outras
Instituições.
Busca-se maior integração do trabalho realizado pela CPA junto aos gestores, cursos e a
IES. Assim, os dados subsidiam o planejamento das ações e a implantação do PDCA (com
metas SMART) torna-se uma ferramenta essencial para alcançar informações estratégicas que
delineiam a gestão com resultados. Ainda, o NAC/CPA levantou os pontos da análise SWOT da
UNICEP. A análise SWOT é um importante instrumento utilizado para planejamento
estratégico que consiste em recolher dados importantes que caracterizam o ambiente interno
(forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças) da empresa.
Muitas ações institucionais têm sido realizadas para o fortalecimento dos processos
avaliativos. Destaca-se avanços em relação à participação da comunidade acadêmica no
processo avaliativo (representantes discentes, docentes e funcionários no Café com a CPA e
Comissão de Avaliação constituída por coordenadores) e participação efetiva da CPA no
Comitê de Desenvolvimento Institucional (CDI) para acompanhar o processo de Avaliação
Pedagógica de Cursos de Graduação). Tais estratégias permitem maior agilidade na
identificação das oportunidades de melhorias e ações corretivas.

7 GIGANTE, M. A.; STORANI, K.; ROSSIT, R. A. S. Avaliação nos processos e políticas educacionais.

Centro Universitário Central Paulista - Unicep/São Carlos – SP & Universidade Federal de São Paulo
[UNIFESP], 2017. Disponível em: http://hdl.handle.net/11600/41299
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2.1 A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI 20182022)

Tendo em vista a meta-avaliação qualitativa das etapas do processo institucional de
avaliação, apresenta-se uma análise da missão em sua relação com o Plano de Desenvolvimento
Institucional-PDI (PDI 2018-2022).
A Mantenedora do Centro Universitário Central Paulista - UNICEP é a Associação de
Escolas Reunidas Ltda. ASSER, CNPJ 51.793.826/000196, Pessoa Jurídica de Direito Privado
com fins lucrativos Sociedade Civil, com sede na Rua Raimundo Correa, 1480, Vila Alpes, São
Carlos - SP, CEP 13570-591. Seu Contrato Social está registrado na Junta Comercial do Estado
de São Paulo JUCESP, sob o número 35 219179769, de 21/06/2004.
O UNICEP, campus fora de sede, desenvolve suas atividades educacionais e atende seus
objetivos na sede situada na Rua Miguel Petroni, 5111 – Loteamento Habitacional São Carlos 1,
na cidade de São Carlos – SP, CEP-13563-470 e em seus campi fora de sede, em Município da
abrangência geográfica do ato de credenciamento em vigor, em municípios localizados no
Estado de São Paulo.
De acordo com o PDI (2018-2022), a missão do UNICEP é “Gerar e disseminar
conhecimento para a sociedade, obedecendo ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
extensão e pesquisa, com qualidade”, e tem como visão de futuro “Tornar-se referência nas
atividades de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços, firmando-se como instituição
capaz de interagir na busca de soluções para o desenvolvimento do cidadão, da sociedade e da
região em que está inserida” (p. 7).

Breve Histórico Geral
O UNICEP teve o seu funcionamento autorizado como Faculdade de Administração de
Empresas de São Carlos, com o curso de Administração de Empresas, mantido pela Associação
Brasileira de Educadores Lassalistas, na cidade de São Carlos – SP, pelo Decreto n° 71.039, de
29 de agosto de 1972. Por sua vez, o Decreto n° 75.066 de 9 de dezembro de 1974 autorizou o
funcionamento do curso de Ciências Contábeis no Centro de Ensino Superior São Carlos, na
referida cidade. Posteriormente, a Instituição foi credenciada como Centro Universitário Central
Paulista (UNICEP) pela Portaria do Ministro de Estado da Educação/MEC nº 2.148, de 1º de
outubro de 2001, publicada no Diário Oficial nº 190 - Seção 1 de 3 de outubro de 2001.
Em 2012, a Instituição foi recredenciada pela Portaria do Ministro de Estado da
Educação/MEC nº 360, de 05/04/2012, publicada no Diário Oficial nº 69 - Seção 1 de 10 de
abril de 2012 e está autorizada a oferecer Educação à Distância por meio da Portaria do Ministro
de Estado da Educação/MEC nº 796 de 11/09/2014, publicada no Diário Oficial nº 176
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Seção 1 de 12 de setembro de 2014. O UNICEP obteve CI 4, IGC 3 e IGC Contínuo
2.8126, conforme consulta feita ao sistema e-MEC, em 19/12/2015.
No ano de 2018, a Comissão de Avaliação do INEP nomeada pelo MEC para o processo
avaliativo de Recredenciamento Institucional, após a visita e análise dos documentos - inseridos
no sistema e disponibilizados na visita in loco - das dimensões e de seus indicadores, atribuíram
em todas as dimensões e seus respectivos indicadores os conceitos 4 ou 5. Não ocorreu
impugnação em nenhuma instância, IES e SERES, e estamos no aguardo da publicação da
Portaria.
No ano de 2019, o UNICEP ofereceu 24 cursos de graduação presenciais e 1 na
modalidade a distância (Pedagogia Ead - Licenciatura). Destes cursos presenciais, 20 são
bacharelados, 3 são de Tecnologia e um de Licenciatura.
Em 2020, a Instituição ofereceu a mesma quantidade de cursos de graduação, porém o
número de cursos na modalidade a distância aumentou de 1 para 6 cursos, sendo um licenciatura
(Pedagogia Ead - Licenciatura), um bacharel (Serviço Social) e 4 cursos de tecnologia
(Tecnologia em gestão Hospitalar, Tecnologia em Gestão de RH, Tecnologia em Marketing e
Tecnologia em Processos Gerenciais).
São 24 cursos Reconhecidos e um Autorizado, o qual entrará em processo de
Reconhecimento junto ao MEC assim que completar de 50% a 70% da matriz curricular.
Os cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e o de Tecnologia em
manutenção de Aeronaves encontravam-se, no ano de 2019, em processo de tramitação no eMEC para Renovação de Reconhecimento.
Na pós-graduação foram oferecidos, no ano de 2019, dois cursos de extensão
universitária e 11 cursos de pós-graduação lato sensu, sendo três cursos de especialização, com
um total de 199 matriculados, mostrando aumento de 31% em relação ao ano de 2018.
Os cursos ofertados foram: MBA em Gestão de Negócios e Pessoas; MBA em Gestão
de Negócios e Marketing; MBA em Gestão de Negócios e Qualidade; MBA em Gestão de
Negócios e Gerenciamento de Projetos; MBA em Gestão de Negócios e Estratégia Empresarial;
MBA em Gestão de Negócios e Supply Chain; MBA em Gestão de Negócios, Finanças e
Controladoria; MBA em Gestão de Tributos, Especialização em Psicopedagogia Clínica;
Especialização em Psicopedagogia Institucional e Especialização Engenharia de Segurança do
Trabalho.
Quanto ao perfil do corpo docente vinculado aos cursos ofertados na modalidade
semipresencial, o UNICEP conta com um total de 45 docentes, sendo 25 doutores, 15 mestres e
5 especialistas, atingindo percentual de 89% de docentes com formação em programas de pósgraduação stricto sensu, corroborando o empenho em atingir altos níveis de qualidade
Em relação ao número de estudantes matriculados em 2019, tem-se:
- cursos presenciais: 4.781 no 1º semestre e 4.412 no 2º semestre;
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- curso à distância: 131 no 1° semestre e 103 no 2° semestre;
- pós-graduação: 199.
Em 2019, nos Programas de Extensão envolveram em torno de 3.500 estudantes e um
público atendido de 28.901 da comunidade externa.
Em

2020,

o

número

de

estudantes

matriculados

foram::

- cursos presenciais: 5262 no 1º semestre e 4.449 no 2º semestre;
- curso à distância: 116 no 1º semestre e 125 no 2º semestre ;
- pós-graduação: 122.

O Corpo Docente, o UNICEP possuia, em 2019, 217 docentes, assim distribuídos: 106
doutores, 81 mestres e 29 especialistas. Quanto ao regime de trabalho, 21,3% dos Docentes
estão contratados em regime Tempo Integral (TI). Tanto o índice de titulação Docente quanto o
regime de tempo integral deverão ser mantidos ou ampliados ao longo da vigência do novo PDI
(2018-2022).
Em 2020, o Corpo Docente do UNICEP possui: 223 Docentes, assim distribuídos: 110
doutores, 84 mestres e 29 especialistas. Quanto ao regime de trabalho, 21,07% dos Docentes
estão contratados em regime de tempo integral.
Com relação ao Corpo de Tutores, o UNICEP possui atualmente, no curso de Pedagogia
na modalidade EAD, sete tutores, sendo seis doutores e um especialista. Quanto às disciplinas
mediadas por tecnologia dos cursos presenciais no ano de 2019, há um total de 24 tutores, sendo
assim distribuídos: 16 doutores, o que corresponde a 66,7% do total, 7 mestres, o que
corresponde a 29,2% do total e 1 especialista, o que corresponde a 4,2% do total. Quanto ao
regime de trabalho, 29,2% dos tutores estão contratados em regime de tempo integral e 25% em
tempo parcial. Tanto o índice de titulação quanto o regime de tempo integral de Docentes e
tutores deverão ser mantidos ou ampliados ao longo da vigência do novo PDI (2018-2022).
O Corpo Técnico-Administrativo do UNICEP possui, no ano de 2019, 121 funcionários
técnicos administrativos. Tem-se a previsão de expansão em 12,5%, na quantidade de
funcionários durante a vigência do novo PDI (2018-2022).
No ano de 1996, os gestores do UNICEP, de forma pioneira no Ensino Superior
Privado, realizaram o 1º Congresso de Iniciação Científica (CIC ASSER). Em 1997, foi
realizado o 2º CIC ASSER e o 1º Congresso Nacional de Iniciação Científica (CONAPEASSER). Assim, sucessivamente, estes eventos vêm sendo realizados anualmente até a presente
data. A partir de 2004, os congressos passaram a ser denominados: CIC-UNICEP e CONAPEUNICEP.
No período, havia dez bolsas do PIBIC CNPq e, a partir de 2010 foram contempladas
mais duas bolsas adicionais, junto ao CNPQ, totalizando uma cota de 12 bolsas. Desde 2012
estão mantidas 13 bolsas de iniciação científica e, em contrapartida, há bolsas voluntárias do
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Programa Voluntário de Iniciação Científica – PROVIC, que é oferecido aos estudantes que,
voluntariamente, desejam ingressar na pesquisa científica, tendo para isso o apoio institucional e
orientação de qualidade e adequada. Os estudantes poderão solicitar ajuda de custo para
inscrição, passagens (aéreas e terrestres, bem como deslocamentos) e diárias de hospedagem.
No ano de 2018 foi realizado o XX CIC-UNICEP/2018 e o XV CONAPE-UNICEP/2018.
Em 2004 e 2005 foi obtida, respectivamente, a sua inclusão no Diretório de Instituições
(DI) e no Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq. Atualmente, conta com 16 grupos
de pesquisa cadastrados. Ainda, mantém a Revista Multiciência (ASSER) - ISSN 1413-8972,
editada desde 1996, que é uma publicação científica voltada para a difusão de conhecimento na
forma de artigos originais. A Revista Multiciência tem se aprimorado ao longo das várias
edições, sendo avaliada na Classificação de Periódicos Qualis CAPES para o Quadriênio 20132016, com Conceito B4 para a área de avaliação da Psicologia, com Conceito B5 para as áreas
de avaliação: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E
TURISMO e CIÊNCIAS AGRÁRIAS I, e Conceito C para Arquitetura, Urbanismo e Design.
O Programa Interno de Capacitação Docente (PICD) apoia a participação de seus
Docentes em eventos científicos (Congressos, Convenções e outros), no Brasil e no Exterior.
O UNICEP possui o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), o qual oferece apoio
psicopedagógico e psicossocial a estudantes, funcionários e docentes que venham a requerer
estes atendimentos. O trabalho é desenvolvido por um Psicólogo e uma Educadora Especial e
Pedagoga, os quais realizam atividades para avaliar e intervir em dificuldades específicas de
aprendizagem dos estudantes.
A Comissão Permanente de Apoio às Políticas Institucionais - COPAPI/UNICEP foi
constituída em 2015 e tem como objetivos diagnosticar, avaliar e implementar as adequações
necessárias para atender às novas exigências com relação às políticas institucionais a serem
concretizadas com relação às seguintes políticas: Responsabilidade Social, Educação Especial,
Meio Ambiente, Arte e Cultura, Relações Étnico Culturais, Relações de Gênero e Direitos
Humanos. Pelas atividades de responsabilidade social, o UNICEP tem recebido, desde o ano de
2009, o “Selo de Instituição Socialmente Responsável”.
Em seu processo de internacionalização o UNICEP busca manter um histórico de
intercâmbios (Convênios de Cooperação Internacional), iniciados em 2001 com a Indiana
University of Pennsylvania (IPU-USA) e Facultad de Ingenieiria de Olavarria (Argentina).
Foram enviados sete estudantes do curso de Administração para a Indiana University e dois
estudantes do curso de Engenharia de Produção para a Facultad de Ingenieiria de Olavarria, no
referido ano. Ressalta-se que o UNICEP recebeu, por intercâmbio, um estudante da IPU-USA
para frequentar disciplinas no curso de História, no ano de 2004.
Em 2018, dentro das políticas voltadas à internacionalização, foi celebrado um acordo
de cooperação com a Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et
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Commerciales (AIESEC), que em uma tradução livre para a língua portuguesa significa
Associação Internacional de Estudantes de Economia e Ciências Comercial, sendo esta uma
associação sem fins lucrativos, de renome internacional, presente em 127 países. A AIESEC,
além de ser o maior movimento de liderança jovem do mundo, é uma plataforma internacional
que, por meio de programas de trabalho em equipe, liderança e intercâmbio, possibilita o
desenvolvimento de competências pessoais e profissionais de jovens estudantes, nas
modalidades presencial e a distância, experiências integradas e oportunidades para os jovens
explorarem seu potencial de liderança em ambientes desafiadores e multiculturais. Outra
parceria, em fase de análise, diz respeito à Student Travel Bureau (STB) intercâmbios, que é
líder no segmento de educação internacional no Brasil e proporciona a jovens e adultos a
possibilidade de ingresso em renomadas instituições de ensino internacionais, para conhecer
outras organizações e culturas.

2.2. Breve Histórico das atividades de EaD no UNICEP
Apresenta-se a seguir, um breve histórico das atividades de EaD no UNICEP.
Em 2009 foi reunida uma equipe para propor e estabelecer os passos iniciais do
processo de desenvolvimento da educação a distância na IES. Essa equipe discutiu e projetou o
credenciamento do UNICEP para EaD, a oferta de um curso de graduação e a inclusão de 20% a
distância em alguns cursos reconhecidos, o que culminou com a criação do Centro de
Educação a Distância (CEAD).
Tendo em vista o credenciamento para EaD e a autorização do curso de Licenciatura em
Pedagogia a distância, em 2015 o CEAD do UNICEP passou por uma reformulação estrutural e
profissional. Também foi firmada uma parceria com a empresa D2L (Desire2Learn) para a
utilização do AVA chamado Brightspace. Essa plataforma é flexível (permite inúmeros tipos de
configurações e personalizações) e possui acesso móvel, além de garantir disponibilidade a
qualquer momento graças a sua hospedagem em nuvem. Vale destacar que o Brightspace dispõe
de alguns recursos de acessibilidade, contribuindo, também, para uma educação inclusiva.
O CEAD tem por incumbência executar as políticas de EaD da Instituição, apoiando o
desenvolvimento e a implementação de ações, garantindo a qualidade educacional e do material
didático, mediante propostas educacionais inovadoras e integração de novas tecnologias de
informação e comunicação. Para isso passou a contar com uma equipe multidisciplinar capaz de
desenvolver a educação a distância com responsabilidade e com qualidade.
Esse processo avaliativo é integrado ao Núcleo de Avaliação Continuada (NAC)/CPA e
tem possibilitado identificar as potencialidades e fragilidades da EaD na Instituição, subsidiando
a tomada de decisões e a implementação de ações, procedimentos e estratégias que têm sido
utilizadas nas práticas acadêmico-administrativas e didático-pedagógicas nos cursos que
utilizam a modalidade à distância. Desse modo, a avaliação dos cursos na modalidade de EaD
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do UNICEP está relacionada ao contínuo aperfeiçoamento do projeto e de seu funcionamento,
servindo como um instrumento de informação para a Instituição, para seus docentes, tutores e
estudantes, gerando subsídios para uma melhor regulação dos cursos na direção de seus
objetivos, bem como, na evolução e aprimoramento das ofertas.
O ensino superior como um todo (público, privado, “comunitário”) vem sofrendo
pressão pela ampliação das oportunidades de acesso e de reestruturação, exigindo um trabalho
permanente de reflexão e proposição de novas ações, sendo uma condição necessária para
identificar os desafios e formular diretrizes para o Ensino, a Pesquisa, a Extensão, a PósGraduação e demais atividades da Instituição.
O PDI 2018-2022 do UNICEP, integrante do Sistema de Planejamento, está em
permanente construção, à medida que periodicamente é processada a sua revisão. Considera-se a
pluralidade de ideias, mérito, liberdade de cátedra e avaliação pelos pares, para citar alguns.
Dessa forma, o planejamento do UNICEP é decorrente de um processo participativo, nos
diversos colegiados, no qual professores, funcionários técnico-administrativos e representação
estudantil têm oportunidade de propor metas e ações.
Assim, o processo do Planejamento mobiliza a comunidade universitária a pensar no
futuro, prevendo e antecipando situações, tendências e demandas. Isso permite o
estabelecimento de ações que possibilitam ao UNICEP realizar sua Missão. O objetivo é um
Planejamento robusto em que a Missão e as estratégias possam ser alcançadas, mesmo que
necessite de alterações no ambiente externo e interno.
Por consequência, a equipe gestora do UNICEP procura ser tão dinâmica quanto às
demandas das empresas e da sociedade. Essas mudanças incluem a participação dos cidadãos
usuários dos serviços, no sentido de opinar para obter maior eficiência, eficácia e transparência
na aplicação dos recursos. Diante disso, a Instituição adota mecanismos de gestão voltados à
implantação de processos de melhoria contínua dos processos acadêmicos e administrativos,
controle de custos, de sustentabilidade financeira, de planejamento e de avaliação permanente.
O PDI 2018–2022 do UNICEP abrange aspectos acadêmicos, físicos, ambientais e
organizacionais, com o objetivo de definir o tipo de centro universitário que a sociedade almeja
e, por conseguinte, contribuir para a discussão das diretrizes acadêmicas para o futuro da
Instituição. Neste contexto, define objetivos gerais a seguir (PDI 2018–2022, p. 12-13).
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a) O Centro Universitário Central Paulista UNICEP, tem como finalidades:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo, propiciando condições de educação ao homem, como sujeito e agente de
seu processo educativo e de sua história, pelo cultivo do saber, em suas diferentes vertentes,
formas e modalidades;
II - formar recursos humanos altamente qualificados, nas modalidades presenciais e a
distância, nas diferentes áreas de conhecimento, preparados para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira;
III - incentivar, estimular e promover a iniciação e a investigação científicas, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à criação e difusão da cultura;
IV - contribuir para a integração do conhecimento humano, estimulando e promovendo
projetos e programas de ensino e pesquisa de natureza multi e interdisciplinar;
V - promover a divulgação do conhecimento cultural, científico e técnico que constitui
patrimônio da humanidade e fomentar a difusão do saber por todos os meios disponíveis;
VI - suscitar o interesse pelo permanente aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a sua correspondente concretização;
VII - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, e prestar serviços especializados à comunidade e aos setores produtivos,
estabelecendo com eles uma relação de reciprocidade;
VIII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na
instituição;
IX - promover, no exercício de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, o
desenvolvimento harmônico e integrado de sua comunidade e da comunidade local e regional;
X - preservar os valores éticos, morais, cívicos e cristãos, contribuindo para aperfeiçoar
a sociedade, na busca do equilíbrio e bem-estar do homem;
Xl - ser uma instituição aberta à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento de
todas as faculdades intelectuais, físicas e espirituais do homem;
X - buscar a capacitação de profissionais e a comunidade universitária numa perspectiva
interdisciplinar, considerando que a dimensão ambiental se configura crescentemente como uma
questão que diz respeito a um conjunto de atores do universo educativo, potencializando o
envolvimento dos diversos sistemas de conhecimento;
XI - desenvolver uma política de responsabilidade social sustentada em princípios éticos
e democráticos concernentes às instituições de ensino superior, tais como a promoção do
desenvolvimento regional da localidade onde está inserida, o incentivo à participação da
comunidade e o reconhecimento às instituições legítimas de representação da sociedade
organizada.
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Esse PDI (2018-2022, p. 25-26) foi desenvolvido tendo por base os pressupostos
pedagógicos apresentados e os princípios filosóficos das Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN) e da Missão e Visão do UNICEP, que podem ser apresentados em alguns pontos que
foram norteadores de todo o projeto: a) valorização da formação básica; b) valorização de
atividades de síntese e integração de conhecimentos; c) incentivo à pesquisa e à extensão
universitária; d) valorização da inovação tecnológica; e) incentivo ao uso de novas
metodologias; f) ênfase da necessidade de reduzir o tempo em sala de aula com atividades
complementares; g) valorização de atividades que desenvolvam o empreendedorismo; h)
valorização e incentivo ao protagonismo estudantil; i) valorização do conjunto de conceitos que
desenvolvam uma visão geral de aspectos sociais, políticos, econômicos e ambientais; j)
flexibilização curricular; k) incentivo à internacionalização; e l) revisão periódica dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos (PPC).
Com vistas ao contínuo aperfeiçoamento e aprimoramento dos cursos oferecidos, os
Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) reuniram-se bimestralmente para a elaboração e
acompanhamento da implantação dos novos PPC pretendidos no PDI (2018-2022). Durante o
ano de 2018 foi criado o Comitê de Desenvolvimento Institucional (CDI), constituído pelos
coordenadores dos cursos de graduação para realizar o acompanhamento, monitoramento e
avaliação da implantação dos novos PPCs.
Constituem campos estratégicos de atuação do UNICEP, adotados pela sintonia com as
necessidades regionais, as seguintes áreas e cursos de graduação ofertados em 2019 e 2020:
Ciências Humanas: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis,
Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, Direito, Pedagogia
(presencial) e Pedagogia EaD.
Ciências Exatas: Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de
Computação, Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica.
Ciências da Saúde e Biológicas: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física,
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia e Odontologia.
Cursos Superiores de Tecnologia: Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de
Aeronaves, Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Tecnologia da Informação.
Nessas áreas, considerando as diretrizes que emanam de seu Estatuto, a Instituição
desenvolve atividades de: Ensino, Pesquisa (em especial, Iniciação Científica), Pós-Graduação e
Extensão.
Os processos de seleção de estudantes para os cursos de graduação do UNICEP são
continuamente aperfeiçoados. As provas são preparadas com antecedência, incorporando as
informações com caráter de atualidade, conhecimentos gerais e específicos. A seleção é
realizada mediante concurso vestibular com aprovação e direito à matrícula dos candidatos
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aprovados em primeira chamada. As listas de espera para cada um dos cursos são divulgadas
simultaneamente às de primeira chamada. As vagas remanescentes após o prazo de matrícula
são preenchidas com os candidatos da lista de espera, por ordem de classificação e interesse.
A abertura de cursos e ampliação de vagas serão desenvolvidas com base em pesquisas
socioeconômicas regionais, que identificam demandas educacionais e de formação profissional,
conduzidas pela Mantenedora, e por meio do diálogo entre a Mantenedora, a Direção e as
Coordenações, além do Núcleo de Ações Estratégicas.
No tocante à Pós-graduação, os números são mutáveis, haja vista que os cursos são
criados de forma alinhada às demandas de mercado e oferecidos mediante a dinâmica do mundo
do trabalho, que exige formações profissionais específicas a cada instante. O número de cursos
oferecidos denota as constantes tentativas da Instituição em responder positivamente a essa
dinamicidade e à necessidade de inovação nas propostas formativas.
Os cursos de pós-graduação do UNICEP são ofertados para egressos, profissionais de
empresas conveniadas e público externo, considerando-se que os cursos de especialização e
MBA admitem apenas interessados que já concluíram, no mínimo, um curso de graduação.
Em 2019, a Diretoria de Pós-Graduação e Cursos de Extensão do UNICEP ofertou nove
cursos semipresenciais, sendo dois cursos de especialização. Dos cursos de MBA que foram
ofertados conta-se com um total de 194 matriculados (em 2018 havia 152), mostrando aumento
de 27,6%. Os dados apresentados apontam para uma curva ascendente, demonstrando a
coerência do planejamento e execução de suas ações.
No ano de 2020, foram ofertados os mesmos cursos do ano anterior, sendo um total de
122 matriculados, ou seja, houve uma redução de 37,12% dos alunos em relação ao ano
anterior.
Cursos: MBA em Gestão de Negócios e Pessoas; MBA em Gestão de Negócios e
Marketing; MBA em Gestão de Negócios e Qualidade; MBA em Gestão de Negócios e
Gerenciamento de Projetos; MBA em Gestão de Negócios e Estratégia Empresarial; MBA em
Gestão de Negócios e Supply Chain; MBA em Gestão de Negócios, Finanças e Controladoria;
MBA em Gestão de Tributos, Especialização em Psicopedagogia Clínica; Especialização em
Psicopedagogia Institucional e Especialização Engenharia de Segurança do Trabalho.
A Figura 10 apresenta a série histórica do número de matriculados e concluintes da PósGraduação MBA. É importante observar que o número de concluintes na Pós-Graduação do ano
de 2019 é finalizado pelo sistema interno em abril de 2020.
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Figura 10. Série histórica do número de matriculados e concluintes da Pós-Graduação MBA, UNICEP.
Fonte: NAC. Dados: Secretaria da Pós Graduação, UNICEP (2020).

Sobre os cursos de extensão, adotou-se uma política de melhor participação de docentes
da Instituição e outros convidados, apresentando propostas de cursos que pudessem colaborar
com o conhecimento adquirido em sala de aula, trazendo contribuições para a formação integral
do estudante.
A Diretoria de Pós-Graduação do UNICEP oferece, também, cursos corporativos
customizados às empresas, organizações públicas, entidades do terceiro setor e universidades
corporativas, de acordo com as necessidades do cliente. A Instituição conta com a colaboração
de docentes com vasta experiência profissional e disponibiliza conteúdo de qualidade nas
modalidades à distância, presencial ou híbrida. Os encontros são realizados nas dependências do
UNICEP ou no local e duração desejadas pelo parceiro8.
No período deste relatório, o UNICEP ofereceu diversos cursos de extensão que
atendem aos estudantes de graduação, pós-graduação, funcionários e público externo, graduados
ou não. São cursos de curta duração, oferecidos apenas na modalidade presencial e abordam
temáticas e áreas diversificadas.
A Diretoria de Pós-graduação, em conjunto com o NAC/CPA, elaborou um
instrumento para mapear as expectativas dos ingressantes na pós-graduação, no sentido de
atender às demandas específicas de cada turma e evitar as desistências nos cursos de
especialização e MBA. Outro instrumento foi elaborado, e será colocado em prática para avaliar
8 Página da UNICEP. Disponível em:

<http://www.unicep.edu.br/posgraduacao/cursos/corporativos/cursos_corporativos.asp>.
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o andamento dos cursos com vistas a identificar os possíveis fatores de fragilidade dos cursos,
no intuito de subsidiar políticas de aprimoramento e de atendimento ao estudante.
Convém destacar que os estudantes de graduação da Instituição podem obter descontos
para cursar os cursos de pós-graduação, variando de 5% a 100%, de acordo com critérios
referentes à renda, convênio com empresas, ser funcionário do UNICEP, entre outros. Cada
caso é cuidadosamente analisado pela própria Diretoria da Pós-graduação.
A Direção de Pós-graduação implementa políticas de qualificação da docência e
oportuniza aos docentes do UNICEP a matrícula em cursos de pós-graduação da Instituição,
como incentivo a uma formação alinhada aos princípios e diretrizes definidos para a educação
superior, em especial, no âmbito da Graduação. Parte-se do princípio de que o “preparo para a
função docente não significa apenas a instrumentação técnica, mas também uma reflexão crítica
desta prática e da realidade onde esta se realiza, de modo a aprimorar a docência, em atenção às
características do estudante do Século XXI” 9 . A aproximação a diferentes metodologias de
ensino, aprendizagem e avaliação promovem a participação ativa do estudante em processo de
formação e prepara o futuro profissional alinhada às demandas do mundo do trabalho, cada vez
mais complexo e exigente. Neste sentido, no ano de 2018 e 2019, o NAC/CPA desenvolveu
uma pesquisa com docentes e gestores para analisar a percepção em relação a estas demandas,
na perspectiva de criar um Programa de Desenvolvimento Docente na Instituição.
A Política Institucional considera, também, as características básicas e relações com o
contexto socioeconômico regional.
O PDI 2018-2022 estabelece o perfil institucional de gerar e disseminar conhecimento
de maneira a se tornar referência na indissociação entre ensino, extensão e pesquisa. O Projeto
Pedagógico Institucional (PPI), contido no PDI, tem como objetivo garantir uma formação
superior voltada para um ensino de qualidade, de acordo com as exigências do Ministério da
Educação, do mundo do trabalho e da sociedade. A Instituição visa a formação de profissionais
éticos e competentes para o desenvolvimento da região, resgatando a compreensão da interrelação humana, numa busca sistemática pela excelência educacional para alcançar seu objetivo
a partir de percepções compartilhadas dos problemas regionais.
Com base na filosofia dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), documentos que
fixam os propósitos e metas a serem alcançados durante a formação dos estudantes, os critérios
norteadores para a definição do perfil do egresso pautam-se por uma visão humanista e no
desenvolvimento de competências que internalizam conhecimentos, habilidades e atitudes,
contemplando valores como responsabilidade social, justiça e ética profissional, na formação do
futuro profissional.

9 FREITAS, M.A.O.; DEMARCHI, G.S.S.; ROSSIT, R.A.S. Educação Interprofissional na pós-graduação

stricto sensu: o olhar dos egressos. Interface (Botucatu). 2018; 22(Supl. 2):1647-1659.
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Os princípios metodológicos estão expressos nos projetos pedagógicos de cada curso e
refletidos nos Planos de Ensino das disciplinas dos cursos de graduação. Em cada Plano de
Ensino, o professor responsável por ministrar a disciplina deve prever os procedimentos de
ensino, aprendizagem e avaliação pertinentes à mesma. Competências e habilidades dos
profissionais formados pelo UNICEP devem se dirigir à realidade regional a partir de uma
estrutura curricular aberta e plural.
Os conteúdos por disciplina devem contemplar uma experiência de aprendizagem que
garanta um elevado grau de correspondência com o perfil desejado para o formando, tendo
como suporte uma base comum de formação e, a partir dela, a complementação de
conhecimentos necessários à qualificação profissional e ao processo de desenvolvimento
curricular construído mediante a observação dos seguintes princípios: interdisciplinaridade
como princípio didático; flexibilidade na estrutura curricular; ética como eixo transversal;
compreensão da diversidade cultural e pluralidade dos indivíduos; compreensão da graduação
como uma das etapas no processo de formação sendo consolidada pela indissociabilidade
ensino, pesquisa e extensão. O processo de reestruturação curricular, que teve início em 2018,
está associado a um programa de formação docente e a um projeto de autoavaliação
institucional (PDI 2018-2022, p.19-20).
O UNICEP se propõe à prática do ensino, pesquisa e extensão com sólidos fundamentos
filosóficos que norteiam sua ação e firma‐se em princípios e valores presentes no Século XXI
que exigem de seus cidadãos/profissionais conhecimentos e saberes que desafiam a sociedade e,
em especial, as instituições especializadas no processo de ensino e aprendizagem. Os princípios
pedagógicos dos PPC inspiram-se nos quatro pilares da educação (DELORS, 1996)10: aprender
a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver.
Neste cenário, os docentes enfrentam um dilema: a tensão entre o cumprir o programa
de ensino e a necessidade de aprofundar as questões de formação. É a tensão entre a quantidade
de informações e a qualidade da formação. É a tensão entre uma matriz curricular em processo
constante de reflexão e ação e o desafio de desenvolver competências profissionais alinhadas às
demandas da sociedade.
Discentes matriculados e análise da missão
São apresentados a seguir, os dados sistematizados pela Secretaria Acadêmica e pela
Procuradoria Institucional do UNICEP no que tange aos discentes em cursos de graduação
efetivamente matriculados, no período 2017 a 2020; a evolução do corpo discente (2010 a 2020)
e um comparativo do mesmo em relação às evasões e transferências internas em 2017 a 2020.

10 DELORS, Jacques. Educação: Um Tesouro a Descobrir. UNESCO, MEC. São Paulo: Cortez Editora,

1996.

Relatório de Autoavaliação Institucional 2020/2021

50

Os dados da Tabela 04 mostram que o número de ingressantes efetivamente
matriculados no ano de 2019 foi cerca de 58% maior do que no ano de 2018. Porém, no ano de
2020 observa-se uma redução no número de ingressantes de 31% em relação ao ano de 2019.
Tabela 04. Número de Discentes conforme ano de análise (2017 - 2020) UNICEP.
2019
2017
2018

Ingressantes
Veteranos
Total de
Matriculado
s
Concluintes
Total de
Concluintes

2020

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1°
semestre

809
3882

99
4249

990
3791

72
4340

1269
3837

414
4349

1082
4180

72
4374

4691

4348

4781

4412

5185

4783

5262

4449

265

433

193

431

180

532

46

444

698

624

2°
semestre

1º
semestre

2º
Semestre

712

490

Fonte: NAC. Dados:CDS Institucional - UNICEP

Figura 11. Série histórica do número de ingressantes, matriculados e concluintes dos cursos de Graduação
ao final do 1º Semestre. Fonte: NAC. Dados: Procuradoria Geral do UNICEP 2020.

Observa-se que o número de matriculados e ingressantes cresceu nos últimos 4 anos.
Entretanto, devido a crise econômica e crise sanitária vivenciada no ano de 2020, os
ingressantes e concluintes em 2020 diminuíram com relação aos anos anteriores. A instituição
terá que ficar atenta aos parâmetros econômicos (inadimplência e número de matriculados e
evasão) para sustentabilidade financeira
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A seguir apresenta-se a evolução do corpo discente de 2010 a 2020 quanto a
Ingressantes, Veteranos, Concluintes e o Total de Matriculados, dividido entre semestres, para
assim evitar o viés temporal na análise.

Figura 12. Evolução do Corpo Discente, UNICEP, 2010-2020. 2º Semestre.
Fonte: NAC. Dados: Procuradoria Geral do UNICEP (2020).

Relatório de Autoavaliação Institucional 2020/2021

52

Figura 13. Evolução do Corpo Discente, UNICEP, 2010-2020. 2º Semestre.
Fonte: NAC. Dados: Procuradoria Geral do UNICEP (2020).

As figuras 12 e 13 mostram que o número de estudantes tem se mantido relativamente
estável nos últimos quatro anos, com média anual de 4740 matriculados; média no 1º semestre
de 4980 matriculados e média no 2º semestre de 4498 matriculados, o que favorece o
planejamento de desenvolvimento institucional. Entretanto, ficou aquém das pretensões do PDI
2018-2022. As pretensões para o novo PDI 2018-2022 estão sendo definidas mediante um
intenso balanço que tem sido realizado, especialmente com a participação do Núcleo de Ações
Estratégicas da IES.
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A Tabela 05 apresenta o comparativo do corpo discente em 2017, 2018, 2019 e 2020.
Tabela 05. Comparativo do corpo discente 2017, 2018, 2019 e 2020.
Situação da
IES

2017

2018

2019

2020

1º sem.

2º sem.

1º sem.

2º
sem.

1º
sem.

2º
sem.

1º sem.

2º sem.

Ingressantes

809

99

990

72

1269

414

1082

72

Evasões

243

352
245
369
311
258
536
245
Fonte: NAC. Dados:Secretaria Acadêmica do UNICEP (2020)

Em relação à evasão dos estudantes, a Figura 14 apresenta os índices anuais para o período
2017-2020. Pode-se observar que as políticas institucionais para manter os estudantes
vinculados à Instituição têm surtido efeito positivo, com redução no número de evasão, mas
claro, com um aumento em 2020 por conta do cenário socioeconômico vivenciado no país.

Figura 14. Porcentagem de evasão de estudantes no período 2015-2020, UNICEP.
Fonte: NAC. Dados: Procuradoria Geral do UNICEP (2020).

Para entender os motivos que levam os estudantes a solicitar transferência do
UNICEP para outras Instituições privadas, o NAC implementou uma pesquisa que indicou:
dificuldades de acompanhar o curso, questões financeiras, aspectos relacionados ao atendimento
do estudante (secretaria, necessidade de maiores informações e esclarecimentos acadêmicos,
relações estudante-docente, infraestrutura). Apesar dos motivos apontados, 43,2% dos
estudantes disseram que não teriam solicitado transferência, caso tivessem sido contemplados
com os descontos aplicados por outras IES da região. O acompanhamento dos estudantes junto
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aos cursos é fundamental para a identificação precoce das dificuldades vivenciadas e a
intervenção precisa, na perspectiva de garantir a permanência dos estudantes.
Com relação às avaliações externas, percebe-se que os índices situam os cursos de
graduação do UNICEP, no período de 2007 a 2016 próximos da faixa 4 (média de 2,81), o que
indica uma ótima avaliação da maioria dos cursos do UNICEP, conforme pode ser observado na
Figura 15, que apresenta os índices de IGC obtidos no período de 2007 a 2018:
.

Figura 15. Evolução do IGC Contínuo do UNICEP entre os anos de 2007 a 2018.
Fonte: Procuradoria Geral do UNICEP.

De acordo com os índices CPC (Conceito Preliminar de Curso) vinculados à última
avaliação no ENADE, pode-se observar que os cursos avaliados obtiveram Conceito igual ou
superior a 3, exceto o curso de Engenharia da Computação com Conceito 2. Destacam-se os
cursos de Direito e Publicidade e Propaganda que obtiveram Conceito 4, o que os coloca no
grupo de excelência em relação aos cursos de graduação em âmbito nacional. A Tabela 6 mostra
esses indicadores.
A Tabela 06 apresenta os resultados obtidos nos cursos da IES avaliados pelo ENADE,
com relação ao índice Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Conceito do Curso.
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Tabela 06. ENADE, Conceito Preliminar dos Cursos e Conceito dos Cursos do UNICEP, 2019.
CURSO

SITUAÇÃO ATUAL
ANO

ENAD
E

ADMINISTRAÇÃO

2019

3

ARQUITETURA E URBANISMO

2017

3

2017

BIOMEDICINA

2016

2

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACH.

2017

3

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

2019

DIREITO

ANO

CPC

ANO

CC

-

-

3

2013

3

2016

3

2011

4

2017

3

2007

4

3

-

-

2019

3

2015

4

EDUCAÇÃO FÍSICA - BAC.

2016

3

2016

3

2010

4

ENFERMAGEM

2016

2

2016

3

2019

5

ENG. AGRONÔMICA

-

-

-

-

2019

4

ENG. CIVIL

2017

2

2017

3

2014

3

ENG. DE COMPUTAÇÃO

2017

1

2017

2

-

-

ENG. DE PRODUÇÃO

2017

2

2017

3

2008

5

ENG. ELÉTRICA

2017

2

2017

3

-

-

FARMÁCIA

2016

3

2016

4

2017

4

FISIOTERAPIA

2016

3

2016

4

2008

3

GESTÃO DA TI

2017

3

2017

4

2016

4

GESTÃO DE RH

2019

4

2016

4

MANUT. DE AERONAVES

-

-

-

-

2019

4

MEDICINA VETERINÁRIA

-

-

-

-

2019

4

NUTRIÇÃO

2016

3

2016

4

2018

4

ODONTOLOGIA

-

-

-

-

2016

4

PEDAGOGIA

2017

3

2017

3

-

-

PEDAGOGIA (EAD)

-

-

-

-

2018

5

PSICOLOGIA

2019

2

2013

4

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

2019

2

2008

4

Fonte: Procuradoria Institucional do UNICEP (2019).
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Proposta de Operacionalização das Oportunidades de Melhoria
Com base em pesquisas e relatórios elaborados em anos anteriores, foram levantados
pontos estratégicos que indicaram potencialidades e as oportunidades de melhorias para o
UNICEP. Para oportunizar tais melhorias, a equipe gestora do UNICEP está empenhada em
promover a gestão de qualidade do ensino superior - gestão por objetivos. O quadro apresenta os
pontos estratégicos identificados, potencialidades e oportunidades de melhorias.

Quadro 05. Pontos estratégicos: potencialidades e oportunidades de melhorias, análise SWOTUNICEP, 2019/2020.
Potencialidades
Único Centro Universitário físico na
cidade de São Carlos;
Corpo docente altamente qualificado;
Mantenedora Presente e
Participativa;
Abrangência e relevância dos projetos
de responsabilidade social;
Inclusão digital de adultos e UNICEP
Junior;
Equipe de tecnologia informática em
sintonia com as pesquisas
institucionais;
Infraestrutura com acesso às pessoas
com necessidades especiais;
Funcionários técnico-administrativos
com curso superior;
Acervo de livros e periódicos
eletrônicos;
Oferta de 25 cursos graduação

Oportunidades de melhorias
Necessidade de descentralizar e desburocratizar os
processos gerenciais: administrativos, acadêmicos e
financeiros;
Aprimorar a comunicação interna entre docentes,
estudantes e funcionários técnico-administrativos;
Fortalecer a integração entre as equipes gestoras,
administrativas e acadêmicas;
Otimizar os feedbacks e divulgação dos resultados
dos processos avaliativos do NAC/CPA;
Ampliar o número de vagas e turmas para criar
novas oportunidades à comunidade;
Potencializar melhorias na infraestrutura acadêmica;
Aprimorar o desenvolvimento de uma cultura de
formação profissional na IES;
Ampliar as oportunidades de formação continuada
do corpo técnico-administrativo;
Agregar novos títulos, acessos virtuais às Bases de
Dados e modernização do conceito de biblioteca;
Intensificar as políticas institucionais de retenção
dos estudantes, no sentido de reduzir os números de
evasão e transferências;
Fonte: NAC/CPA (2019/2020)

Considerando a aderência dos métodos empresariais ao contexto educacional,
especialmente à educação superior, busca-se estabelecer indicadores de qualidade visando a
captação e retenção de estudantes. Entende-se que o sucesso do estudante está relacionado a
captação e retenção; inovação e aprendizado; gestão de pessoas; e integração estudante-docente.
A gestão por objetivos foi criada por Peter Drucker11 (1954), nos E.U.A., e baseia-se na
suposição de que as pessoas têm um melhor desempenho quando sabem o que é esperado deles
e podem relacionar os seus objetivos pessoais com os objetivos organizacionais

11 DRUCKER, Peter. The practice of management. Harper Collins, 2010.
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(CHIAVENATTO, 2004)12. É uma filosofia orientada para resultados e assenta-se na premissa
do empoderamento dos colaboradores. Dentre as vantagens trazidas pela gestão por objetivos,
podem ser citadas: aumento da motivação, dedicação e lealdade dos funcionários(as), liderança
eficaz e determinada, e objetivos claros. A Gestão por Objetivos introduziu o Método SMART
(do inglês): Específicos (Specific), Mensuráveis, Atingíveis, Realísticos e Temporalmente
definidos.
O Ciclo PDCA é utilizado no processo de Autoavaliação e integrado à gestão da
Instituição. Seu objetivo principal é tornar os processos de gestão mais ágeis, claros e objetivos.
Pode ser utilizado em qualquer tipo de empresa, como forma de alcançar um nível de gestão
melhor a cada dia, atingindo ótimos resultados dentro do sistema de gestão do negócio. Tem
como foco principal a melhoria contínua.
O Ciclo PDCA tem quatro etapas bem definidas (PERIARD, 2011)

13

: a)

P=Plan (planejamento); b) D=Do (fazer, execução); c) C=Check (checagem, verificação)
monitorando e avaliando constantemente os resultados obtidos com a execução das atividades;
e, d) A=Act (ação), nesta etapa é preciso tomar as providências estipuladas nas avaliações e
relatórios sobre os processos, visando sempre a correção máxima de fragilidades e o
aprimoramento dos processos ou produtos.

Fonte: PERIARD (2011).
É importante lembrar que, como o Ciclo PDCA é verdadeiramente um ciclo, e por isso
deve “girar” constantemente, ele não tem um fim obrigatório definido. Com as ações corretivas
ao final do primeiro ciclo é possível (e desejável) que seja criado um novo planejamento para a

12 CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
13 PERIARD, G. O Ciclo PDCA e a melhoria contínua, 2011. Disponível em: http://www.sobreadministracao.com/o-ciclopdca-deming-e-a-melhoria-continua/. Acesso em: 11 fev.2021.
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melhoria de determinado procedimento, iniciando assim todo o processo do Ciclo PDCA
novamente.
Assim, o final de um ciclo PDCA pode coincidir com os relatórios parciais ou total da
CPA no UNICEP. Como oportunidade de melhorias propõem-se:

a) Criação e/ou adaptação do Ambiente Virtual Administrativo do Centro de
Informática do UNICEP, para que a Avaliação Institucional aconteça em tempo real e permita
agilidade nas ações tomadas pelos gestores, coordenadores e docentes;
b) Caminhar na direção da convergência entre gestão acadêmica (elaboração de
currículos, reconhecimento de cursos, questões relacionadas aos docentes, questões
pedagógicas, etc.) e gestão administrativa (orçamentos, planejamento estratégico, marketing,
vendas, etc.), de forma integrada e participativa.

Tendo em vista os pontos estratégicos, tais indicadores de qualidade serão
extraídos do modelo denominado “Sucesso do Estudante” (WOOD; GREY-GANTER;
BAILEY, 2016)14. Este modelo envolve seis variáveis: 1) expectativas do estudante em relação
ao curso (alinhado ao que a Instituição oferece, tendo em vista o seu PDI 2018-2022); 2)
ingresso, desempenho e conclusão do curso; 3) perspectivas de crescimento profissional
(carreira); 4) desenvolvimento de habilidades inter e intrapessoais; 5) inserção no mercado de
trabalho do século XXI; e, 6) desenvolvimento pessoal.
Para tanto, como ferramenta da gestão por objetivos, a matriz GUT
(MEIRELES, 2001)15 tem como característica auxiliar na tomada de decisões, priorizando os
fatos ou problemas que se apresentam de acordo com um grau de importância. A classificação
das demandas e ações estratégicas envolve a avaliação e análise dos pontos levantados,
considerando: a gravidade do problema (G), a urgência em resolvê-lo (U) e a tendência (T). A
matriz GUT propõe a seguinte escala de avaliação:
G= sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave e extremamente grave;
U= longuíssimo prazo, longo prazo, médio prazo, curto prazo e imediatamente; e,
T= desapareceu, reduziu ligeiramente, permaneceu, aumentou e piorou.
Ressalta-se que a matriz GUT foi elaborada por todos os cursos de graduação
presencial. Conforme as especificidades de cada setor acadêmico, os dados obtidos foram
categorizados e classificados em relação à Gravidade, Urgência e Tendência. A partir das
14 WOOD, Denise; GRAY-GANTER, Gillian; BAILEY, Robyn. Pre-commencement interviews to support

transition and retention of first year undergraduate students. Student Success, [S.l.], v.7, n.2, p. 2131, 2016.
15 MEIRELES, Manuel. Ferramentas administrativas para identificar observar e analisar problemas. Arte &
Ciência, 2001.
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demandas identificadas pelos cursos, no ano de 2018 foi criado o Comitê de Desenvolvimento
Institucional (CDI) constituído por representantes de diversos segmentos institucionais:
Mantenedora, Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Presidente da
Comissão Enade, Diretora de Graduação, Coordenadores dos cursos, CPA, Procurador
Institucional, Membro da comissão COPAPI e Representante Docente. O comitê tem como
objetivos: Ampliar os indicadores de qualidade institucionais de Cursos, mantendo o foco nos
processos de aprendizagem e comunicação, e concretizar iniciativas singulares em um
planejamento integrado com foco e objetivos alinhados com a missão da Unicep. Reuniões
periódicas foram realizadas em busca de propostas inovadoras de melhorias no sentido de
promover um diferencial Institucional, criou-se um espaço de discussão e proposição de ações.
Na perspectiva de implementar mudanças e inovações educacionais, este Comitê elencou
diversas ações necessárias para alavancar a qualidade dos cursos de graduação.

Avaliação qualitativa da Missão e ações realizadas pela Instituição
Apresenta-se a seguir a avaliação qualitativa da missão do UNICEP. Essa pesquisa foi
realizada com 24 coordenadores (as) e 117 docentes. O Quadro 06 apresenta os aspectos
levantados como itens a serem melhorados e as ações institucionais realizadas, e o Quadro 07
apresenta os pontos fortes e oportunidades de melhorias, levantados pelos docentes e
coordenadores (as).

Quadro 06. Aspectos identificados pela CPA e ações realizadas pela IES, UNICEP.
Aspectos identificados
Ações realizadas pela Instituição
pela CPA
●
Mapeamento das percepções, demandas e expectativas dos
Formação Docente
docentes para a implementação de ações futuras;
●
Congresso de Iniciação Científica (CIC); Congresso Nacional
Divulgação de
Produções Acadêmicas de Pesquisadores, publicação na Revista Multiciência produzida na
e Científicas
própria Instituição, Prêmio Mario Tolentino;
●
Criação de um Comitê de Desenvolvimento Institucional (CDI)
Melhora dos
composto por membros da mantenedora, diretores, procurador
indicadores
institucional, coordenadores de curso e CPA, para avaliação das
Institucionais: internos demandas institucionais, bem como, o planejamento de ações com base
e externos
na gestão participativa e por objetivos, tendo em vista a análise das
variáveis envolvidas no ambiente interno e externo a Instituição;
●
Investimentos na criação do setor de relacionamentos e
Captação e Retenção
dos Discentes
captação;
Extensão à Comunidade

●
Projetos de responsabilidade social e a necessidade de avaliação
de seu impacto na comunidade;
Fonte: CPA (2019)
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Quadro 07. Detecção de pontos fortes e oportunidade de melhorias –
Ensino (Núcleo Básico e Comum)
Indicadores
Pontos Fortes
Oportunidades de Melhorias
●
Política pedagógica
pode ser mais atrelada à
●
Núcleo de Ações
política administrativa, para
Estratégicas.
que a missão não se configure
●
Aumento do diálogo e
apenas filosófica.
●
dinamização da relação entre
Gestão Acadêmica
os diferentes setores.
Flexível.
●
Cultura Avaliativa.
●
Gestão de Portfólio de
●
Valorização da CPA.
produtos de educação,
●
Finalidades/
●
●
Aprimorar a gestão da
Divulgação da
objetivos/ compromissos importância da CPA perante a
comunicação.
explicitados em
●
comunidade acadêmica.
Reuniões com todos os
documentos oficiais.
●
Publicação do novo
setores na construção do PDI
●
Práticas
(2018-2022).
PDI (2018-2022).
Pedagógicas,
●
●
Divulgação atualizada,
Documentos
administrativas,
no site Institucional, dos
institucionais tais como: o
objetivos centrais,
documentos oficiais que
PDI, PPI, Programa de
resultados, carências,
envolvem a comunidade
Responsabilidade Social,
possibilidades e
universitária– visão, missão e
Plano de Carreira, Estatuto e
potencialidades.
objetivos.
Regimento ficam disponíveis
●
Características
●
aos professores no sistema
Prática docente deve
do PDI na relação com
virtual do UNICEP
promover processo ensinocontexto social e
●
Amadurecimento no
aprendizagem baseado em
econômico.
metodologias ativas e
tocante as estratégias
●
Evasão
inovadoras.
pedagógicas a ser
(desistências e
●
desenvolvida com os
Implantação da gestão
trancamento do curso)
professores.
por objetivos, de acordo com a
de discentes na pós●
UNICEP se consolida
definição de indicadores de
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BALANÇO DA MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Em relação ao PDI (2018-2022) e PPI do UNICEP, estes constituem-se em elementos
chave da gestão acadêmica, traçando as diretrizes e ações preferenciais da Instituição. As
principais mudanças são:
O Processo de Avaliação Institucional torna-se mais integrado na gestão institucional,
tendo no NAC subsídios para o planejamento estratégico e na CPA subsídios para o
planejamento acadêmico. Ambos os planejamentos estão alinhados aos pressupostos do ensino
superior para o Século XXI (BRASIL, 2001; LIMA; AZEVEDO; CATANI, 2008; DELORS,
2012) 16 balizado para a gestão, captação, retenção (permanência estudantil) e sucesso do
estudante. Essa mudança na cultura educacional reflete-se nos princípios e fundamentos do
novo PDI, PPI e PPCs. Porém, para a implementação efetiva desta proposta torna-se necessária
a criação de um programa de formação docente permanente.
Em 2019, a UNICEP desenvolveu uma especialização de formação docente "Inovação
em Metodologias e Tecnologias na Educação" com fins de formação do grupo de docentes dos
três campi (São Carlos, Porto Ferreira e Rio Claro) da Mantida ASSER. O curso tem um design
instrucional com foco em Metodologias Ativas e treinamento de tecnologias emergentes
aplicadas à educação. O período de curso é de 18 meses e as oficinas são presenciais com foco
na cultura maker. A primeira turma formada em agosto de 2019 teve 49 docentes e
coordenadores de Curso de graduação matriculados.

1.

Justificativa
Com o intuito de traduzir a filosofia educacional do grupo ASSER, suas diretrizes e

estratégias acadêmicas e pedagógicas, o curso de Pós-graduação - Aperfeiçoamento e/ou
Especialização Lato Sensu - Inovação em Metodologias de Ensino e Tecnologias na Educação é
compreendido como um marco referencial abrangente e dinâmico, que reflete o compromisso
assumido em termos de posicionamento político pedagógico institucional que compreenda:
●

Educação e Tecnologias como uma relação complexa e desprovida de políticas públicas

consistentes.
●

Relação entre Educação e Tecnologias como fator condicionante para aprendizagens

significativas, coletivas e em redes (MILL; JORGE, 2018).
●

Inovação e Tecnologias Digitais diretamente relacionadas com os processos mentais e

cognitivos do ensino-aprendizagem (MILL; FAVACHO, 2013).

16 LIMA, L. C.; AZEVEDO, M. L. N.; CATANI, A. M. O processo de Bolonha, a avaliação da Educação Superior e algumas

considerações sobre a universidade nova. Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 13, n. 1, p. 7-36, mar. 2008.
DELORS, J. (org.). Educação um tesouro a descobrir – Relatório paraa UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para
o Século XXI. Editora Cortez, 7ª edição, 2012.
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação na área da Saúde. Conselho Nacional de Educação. Câmara
de Educação Superior. Diário Oficial da União de 3/10/2001, Seção 1E, p. 131.
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O programa se justifica ainda diante dos desafios enfrentados pelos educadores na
incorporação das TIC no processo ensino-aprendizagem, seja pela resistência dos professores,
pelos modelos curriculares e pedagógicos, pela gestão pedagógica e administrativa, ou pela
visão conteudista e a incompreensão de tempo-tarefa-aluno.
Outro aspecto a ser trabalhado é a inclusão digital como algo além da organização e
processamento do conhecimento científico. Será oportuno prover o acesso do público-alvo às
diversas formas e canais de comunicação. Essa nova força de produção social deverá estar ao
alcance dos seus usuários potenciais (FREIRE, 2002).
A alfabetização em informação criará aprendizes ao longo da vida, pessoas capazes de
encontrar, avaliar e usar informação eficazmente, para resolver problemas ou tomar decisões
(TARAPANOFF; SUAIDEN; OLIVEIRA, 2002). A inclusão digital pensada como uma
dimensão que transcende o acesso aos recursos digitais e a fluência tecnológica (BONILLA;
PRETO, 2011).
O curso Inovação em metodologias de ensino e tecnologias na educação contemplará a
inclusão digital como processo pelo qual os sujeitos sociais, ao se apropriarem dos recursos
digitais como coautores, produtores e coparticipantes do processo interacional na cibercultura,
passem a utilizar tais recursos como instância transformadora do seu entorno sociocultural
(BONILLA; PRETO, 2011).
Neste contexto, a tecnologia educacional é pensada além da conotação de suporte físico
e lógico, mas sim sistêmica, na qual o todo é mais que a soma das partes do processo ensinoaprendizagem. O desafio é pensar a educação como algo que vai além do aspecto tradicional,
englobando o desafio de aproximar-se da comunidade interessada, dos novos formatos de
aprendizagens, trazendo maior relevância e significado para a formação dos estudantes (pessoal,
profissional e cidadã).
Ressalta-se que o aperfeiçoamento e a especialização são desenvolvidos em todas as
fases da vida profissional, seja formal ou informalmente, compondo-se de um conjunto de
atividades diversas, flexíveis, modernas que se ampliam, abrangendo requisitos para cada
desafio ou ocupação.
Trata-se de uma prática que deve ser diversificada e desenvolvida em todos os espaços,
indo além do aspecto formal. Na atuação profissional o conhecimento renova-se aceleradamente
e suas aplicações não só rompem as fronteiras entre a ciência e a tecnologia, mas também
renova, cada vez mais rapidamente, requerendo ferramentas e metodologias disponíveis para
sua realização prática.
Uma formação, por mais completa e atualizada que possa ser, requer novas
compreensões da realidade e mudanças de propósitos para aprender a aprender, fazendo com
que o processo de trabalho contribua efetivamente para a formação integral da pessoa, indo
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além da tarefa para o aprender a conhecer, mas também para o propósito de aprender a fazer, do
viver novas experiências e de se constituir (ser) alguém com atitude e senso crítico.
Esse paradigma muda quando as pessoas, no contexto do trabalho, conseguem
visualizar a necessidade de qualificação, visto que a falta de profissionais com competências
específicas reduz significativamente os padrões de desempenho e o alcance de resultados mais
expressivos.
Assim, esse Programa encontra-se vinculado à célebre finalidade de formar pessoas, na
perspectiva dos quatro pilares consagrados para a educação (DELORS, 1998), que são:
“Aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão”; “Aprender a fazer, para
poder agir sobre o meio no qual está inserido”; “Aprender a viver juntos, a fim de participar e
cooperar com os outros em todas as atividades humanas”; “Aprender a ser, como via essencial
que integra a três precedentes: ensinar a fazer, aprender e a ser’.
Em síntese, o curso se justifica pelo atendimento aos princípios de unicidade da teoria e
da prática, da busca de melhores resultados para a atuação dos professores no contexto do
processo ensino-aprendizagem.

Características do curso
O presente curso de pós-graduação foi pensado a partir da reflexão sobre a realidade
inerente ao cotidiano da prestação de serviços educacionais, no que tange à Inovação em
Metodologias de Ensino e Tecnologias na Educação, de modo a transformá-lo, em um processo
com ressignificação, no qual as interações entre demandas planejamentos e operações ocorram
como práxis criadora e questionadora do processo ‘ensino-aprendizagem’, com base na missão,
visão de futuro, princípios e proposta pedagógica institucional.
Trata-se de um movimento que norteará um processo dinâmico, balizado pela
formulação de objetivos e pactuações que levem à seleção de ações, tomando como base as
condições internas e externas, acrescentando novos elementos de reflexão e ação sistemática e
continuada, cuja finalidade será introduzir inovações no processo de ensino-aprendizagem
(grupos operativos/tarefas) e a configuração do trabalho em equipe.
Nesta perspectiva, o entendimento da necessidade de acompanhar as mudanças que
estão ocorrendo no cenário educacional atual certamente será fundamental para o êxito da
atuação desses professores. O maior mérito estará no alinhamento, na sua capacidade de
transformar intenções estratégicas em ações efetivas, conjugando os direcionadores em um
conjunto compreensível de medidas de desempenho junto aos estudantes.
O curso funcionará como ferramenta importante para sensibilização dos professores,
mostrando as necessidades e vantagens desse trabalho integrado, no exercício de suas funções
pedagógicas. A contínua análise da efetividade da identidade institucional, de cada curso/série,
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considerando os desafios e necessidades, a perspectiva de futuro e ideário que balizará as ações
junto aos professores e estudantes.

Objetivos
- Formar profissionais da educação básica e superior (professores, gestores e
empreendedores) para atuarem de forma inovadora com metodologias e tendências que estão em
evolução na moderna educação.
- O programa tem como objetivo colocar professores e profissionais da educação de
diversas áreas em contato com algumas das melhores mentes em educação do Brasil e do
mundo e, com elas, trocar conhecimento e inspirações que pautarão a educação dos próximos
anos. Será um processo de apropriação do conhecimento científico e metodológico e das
ferramentas da comunicação e da informação.
Com base nestes princípios e fundamentos, ressaltam-se as mudanças nas políticas de
ensino por meio da adoção das metodologias ativas. Entretanto, é essencial uma mudança da
cultura institucional no que tange aos processos de ensino e aprendizagem. Dentre os pilares que
sustentam os novos processos de ensino e aprendizagem, enfatiza-se a necessidade da mudança
na cultura avaliativa do desempenho dos estudantes, na perspectiva da avaliação formativa.
O PDI (2018-2022) mantém os princípios de promover a igualdade de acesso a todos
que perseverem em tal desígnio e a Instituição reforça esta política com o fortalecimento da
política do COPAPI e das ações dos Programas de extensão à comunidade.
No tocante à pós-graduação, procura-se articular os módulos, por meio dos eixos
temáticos, em torno de temas fundantes, buscando-se coerências internas e externas, nos cursos
de especialização e MBA, em acordo com os objetivos centrais do UNICEP e com sua missão.
Os cursos de pós-graduação e de extensão elaboram seus Projetos Pedagógicos Institucionais
norteados pelas diretrizes estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento Institucional. Os
Projetos Pedagógicos, elaborados pelos coordenadores e professores dos respectivos cursos, são
enviados ao Conselho de Ensino para análise a fim de verificação da coerência entre o mesmo e
o PDI. Na elaboração do Projeto Pedagógico tem-se como expectativa o atendimento das
necessidades, dos interesses e aspirações dos ingressantes no curso, perfil delineado por meio de
pesquisas realizadas nas populações-alvo por ocasião da matrícula. Por meio de pesquisas
realizadas junto aos egressos, verifica-se que os mesmos colocam em prática os conhecimentos
adquiridos no curso, principalmente os que contribuem para seu aperfeiçoamento profissional e
os que lhes propiciem progressão funcional. Esses referenciais subsidiam a elaboração do
Projeto Pedagógico, efetivamente.
Em resumo, é possível afirmar que há articulação entre o PDI (2018-2022), PPI e PPC.
Se é possível falar em “vocação institucional”, é provável que esta tenha sido a de acompanhar a
demanda de mercado, a procura da sociedade local por cursos e demais serviços prestados pela
Relatório de Autoavaliação Institucional 2020/2021

65

IES, considerando-se que a região de São Carlos-SP é um pólo tecnológico. A IES firma-se
“como instituição capaz de interagir na busca de soluções para o desenvolvimento do cidadão,
da sociedade e da região em que está inserida”, conforme salientado no PDI (2018-2022).
O UNICEP pode ser considerado como uma respeitável instituição de ensino superior
privado. Em 2020, completou 48 anos de existência. Quase cinco décadas que já mostram
grande impacto no desenvolvimento social e econômico com reconhecimento da cidade e
região. Tem se transformado ao longo do tempo para permanecer, prosperar e se destacar.
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2.2 A responsabilidade social da instituição, está agregada às atividades de extensão
comunitária, por meio da Diretoria de Extensão, considerada especialmente no que se
refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e
social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do
patrimônio cultural

A política de responsabilidade social do UNICEP é definida a partir das características e
das ações construídas ao longo de sua trajetória histórica e está registrada nos vários
documentos institucionais. Nos documentos, o aspecto central a ser considerado para a definição
de políticas e ações no âmbito da responsabilidade social é a missão da instituição, qual seja,
“gerar e disseminar conhecimento para a sociedade, obedecendo ao princípio de
indissociabilidade entre ensino, extensão e pesquisa, com qualidade”. A responsabilidade social
da Instituição está diretamente vinculada à educação.
Dentre os objetivos do UNICEP contidos no PDI (2018-2022) (p.13), a Instituição se
propõe a “desenvolver uma política de responsabilidade social sustentada em princípios éticos
e democráticos concernentes às instituições de ensino superior, tais como a promoção do
desenvolvimento regional da localidade onde está inserido, o incentivo à participação da
comunidade e o reconhecimento às instituições legítimas de representação da sociedade
organizada”.
O UNICEP, por meio da reorganização administrativa em torno de uma gestão
socialmente responsável, busca em um movimento de aproximação da academia com a
sociedade, romper a tradição assistencialista. Destarte, “a responsabilidade social do UNICEP
ultrapassa os princípios da governança corporativa e traz para a sala de aula e para os
laboratórios a sociedade e suas demandas e, por outro lado, levando a academia à interação
próxima com a comunidade, cria situações de aprendizado e de concepção de ideias, em um
contexto democrático no qual a educação ocorre contribuindo para a produção de capital
humano, intelectual e tecnológico do país, direcionados para o desenvolvimento sustentável da
sociedade” (PDI 2018-2022, p.51).
A extensão comunitária, por meio do desenvolvimento de programas de extensão e
prestação de serviços, permite, a partir da realização de ações, a promoção da qualidade do
ensino e a realimentação e reorientação das atividades de extensão, fortalecendo a difusão
científica e a promoção da cultura, desenvolvendo assim a colaboração com a administração
pública, organizações privadas e grupos sociais. Estas atividades demonstram ser uma
importante oportunidade de divulgação dos cursos ofertados, atuando com o objetivo de
fortalecimento da marca e expansão do nome institucional, a partir da preocupação com a
responsabilidade social e o ensino de qualidade (PDI 2018-2022, p.74).
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Um aspecto importante em relação à intervenção na comunidade, tendo como
preocupação a responsabilidade social e o ensino de qualidade, é a identificação de problemas
para o qual se busca articular soluções ou novos encaminhamentos, que são compreendidas de
forma dinâmica, viabilizando a interdisciplinaridade e o trabalho coletivo, integrando
efetivamente estudantes de graduação, docentes e gestores nas diversas atividades realizadas,
bem como desenvolver a colaboração com a administração pública e com organizações e grupos
sociais, fortalecendo a difusão científica e a promoção da cultura, resultando em um impacto
positivo nos aspectos: profissional, cultural, social e tecnológico. Os estudantes, qualquer que
seja a modalidade, presencial ou a distância, participantes dos programas de extensão
comunitária possam ampliar a vivência da teoria na prática, acarretando em diversos ganhos
profissionais e pessoais, e consequentemente, a comunidade passa a ter uma nova visão de
sociedade e de mundo (PDI 2018-2022, p.75).
A política de responsabilidade social do UNICEP tem como dimensões a busca da
materialização das finalidades de promover a inclusão social, da defesa do meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. Para atender às dimensões
propostas, a Instituição tem definido um conjunto de metas prioritárias: desenvolver a política
de responsabilidade social no âmbito das dimensões constitutivas da formação profissional;
definir e desenvolver ações de caráter integrador em que a inclusão social e a promoção da
cidadania sejam parâmetros balizadores para as atividades acadêmicas; fortalecer programas de
proteção ao meio ambiente; ampliar e aprofundar a compreensão e obtenção dos dados da
realidade social local e regional; aperfeiçoar programas voltados à defesa da memória cultural,
da produção artística e do patrimônio cultural; fortalecer e estreitar relações com o governo,
sociedade civil e comunidade, com o objetivo de garantir parcerias para auxiliar a Instituição na
efetivação das ações sociais.
Do ponto de vista da política de responsabilidade social, o UNICEP coloca como
objetivos: reestruturar a política institucional de responsabilidade social, considerando os
impactos administrativos, financeiros e socioculturais desse processo; comprometer a
comunidade acadêmica com a promoção da ética e do desenvolvimento sustentável; pugnar pela
melhoria contínua dos programas, projetos, ações e atividades em desenvolvimento no ensino,
na pesquisa, na extensão e na gestão; definir e apresentar melhorias quanto à adequação às bases
da política de responsabilidade social institucional à legislação em vigor (governamental e
institucional); estruturar metodologicamente o processo de implementação e execução de metas
de responsabilidade social na Instituição; melhorias na definição dos procedimentos
relacionados à documentação do processo de implementação da política de responsabilidade
social institucional; instituir mecanismos organizacionais que oportunizem o conhecimento e a
possibilidade de inserção em atividades de todos os setores e unidades, bem como à comunidade
externa; construir um sistema de monitoramento e avaliação da política de responsabilidade
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social descentralizado e integrado, objetivando reconhecer o alcance das ações e a possibilidade
de novas respostas às necessidades sociais, econômicas e ambientais, em conformidade com a
legislação em vigor; realizar uma conscientização com o corpo docente e discente que
possibilite a divulgação da transparência das ações vinculadas à implementação da política de
responsabilidade social na instituição; e elaborar estratégias que oportunizem a instituição,
como um todo, conhecer, planejar, executar e avaliar as ações constitutivas da política de
responsabilidade social institucional.
Há um fortalecimento das parcerias com os setores públicos e privados para a realização
de atividades que tenham como alvo a população, em atendimentos gratuitos e de qualidade.
Para o UNICEP é extremamente importante esta aproximação com a sociedade e a colocação do
estudante - qualquer que seja a modalidade de ensino, presencial ou a distância - nos cenários
da prática profissional, sempre supervisionado por docentes do curso e da área correlata. Neste
sentido, a Instituição possui convênios e parcerias com empresas da cidade tanto para a pósgraduação, quanto para a graduação (neste último com descontos para grupos de funcionários).
Existe, na comunidade, uma indução para o reconhecimento do UNICEP, por meio de
vários eventos que são realizados ao longo do ano, estimulando a comunidade a conhecer a
Instituição e entrar em contato com os diversos setores e serviços.
A Biblioteca do UNICEP é comunitária, seu horário de funcionamento é amplo, o que
proporciona o contato irrestrito com a comunidade. Ao longo do ano, os estudantes são
estimulados a participarem de eventos científicos locais, regionais, estaduais, nacionais e até
internacionais, o que tem contribuído para a divulgação da Instituição em outras instâncias e o
reconhecimento da qualidade do ensino e da pesquisa desenvolvidos por estudantes e docentes.
Diversos cursos de graduação e pós-graduação têm desenvolvido suas atividades práticas,
estágios curriculares e extracurriculares, bem como o desenvolvimento de pesquisas científicas
em instituições e empresas da cidade e região, o que tem contribuído de forma efetiva para a
representatividade e conhecimento do UNICEP e dos profissionais por ela formados.
As ações universitárias do UNICEP disseminam conhecimento e cultura, pelo que são
relevantes do ponto de vista científico e social. As ações incluem programas de extensão, ações
comunitárias, atendimentos clínicos à comunidade e orientações que contribuem para a
promoção da qualidade de vida e divulgação das inovações científicas em diferentes áreas do
conhecimento. Os Programas Pró-Saúde (voltados a diversas áreas da saúde, tais como:
Diabetes, Hipertensão, Coração, Tabagismo, Dengue, Campanhas de Vacinação, entre várias
abordagens, sempre com foco na saúde e necessidade da população) são realizados e
incentivados, envolvendo docentes e discentes que levam à comunidade orientações com
embasamento científico e prestação de serviços de saúde.
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Pela 11ª vez consecutiva, o UNICEP recebeu o Selo
Instituição Socialmente Responsável, sendo o
reconhecimento público pelas ações desenvolvidas na
cidade e região.

Destaca-se a efervescência da Instituição nas atividades que realiza com a comunidade.
Muitas pessoas da cidade de São Carlos-SP (e de cidades próximas), especialmente pertencentes
a grupos economicamente desfavorecidos, têm seu primeiro contato com alguns exames por
conta das ações desenvolvidas pelo UNICEP. Isso é altamente transformador, pois a pessoa leva
para seu cotidiano esse contato. O UNICEP identifica as demandas da população e coloca o
estudante nesse contato com a realidade social. Ser considerada e reconhecida como uma
Instituição que apresenta responsabilidade social tem importância para a população e para a
formação do estudante. O estudante tem a oportunidade de vivenciar a prática profissional e a
comunidade com supervisão docente, tornando-se engajados às demandas loco regionais e
agregando alto nível de conhecimento.
Programa, como o de inclusão digital, ajuda a aprimorar as competências dos estudantes
preparando-os para o futuro profissional. A Instituição segue os requisitos legais e normativos
em relação às condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou mobilidade
reduzida, além de oferecer disciplinas que corroboram para a formação dos estudantes voltada
ao exercício da cidadania.

Núcleo de temas optativos
No tocante aos critérios adotados pela Instituição para ampliar o acesso às pessoas com
necessidade especial (PNE) são respeitados os dispositivos legais e normativos, conforme a
Constituição Federal (1988), Art. 205, 206, 208, bem como a NBR 9.050 de 2004, conforme
ABNT. Igualmente, a Lei nº 10.098 de 2000, os Decretos nº 5.296 de 2004, nº 6.949 de 2009, nº
7.611 de 2011, e a Portaria nº 3.284 de 2003.
Há, também, o parâmetro instituído pela Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Trata-se
da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida como Estatuto da Pessoa
com Deficiência. Em seu Art. 1º, define que é “destinada a assegurar e a promover, em
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com
deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania", enquanto que considera, em seu Art. 2,
que pessoa com deficiência é “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
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mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas”.
A Instituição tem proporcionado as condições para a inclusão, como por exemplo, com
a atuação de intérpretes de LIBRAS para atender às necessidades das pessoas com deficiência
auditiva, entretanto, em termos de melhorias, faz-se necessária uma melhor sinalização visual
para indicar, aos deficientes auditivos, o acesso aos diferentes setores (acadêmicos e
administrativos) da Instituição.
Ainda nessa perspectiva da inclusão, o UNICEP identificou uma enorme dificuldade
entre os funcionários terceirizados em relação à informática. A Instituição atenta a esta questão
e no intuito de garantir a inclusão destas pessoas, oferece regularmente cursos de inclusão
digital.
A área de Saúde do UNICEP tem se destacado pelas inúmeras campanhas de Educação
em Saúde envolvendo temas contemporâneos como: Dengue, Zika, Chikungunya, febre amarela
o que implica na sensibilização da população no tocante ao combate ao mosquito que transmite
essas doenças (cf. a área de notícias do site da Instituição). Em relação à febre amarela, estão
sendo implementadas ações de prevenção e atenção à necessidade de se tomar as vacinas
preventivas.·

No ano de 2020, a UNICEP teve um papel fundamental no apoio à pandemia na

região de São Carlos pois teve a participação efetiva dos cursos de Psicologia, Nutrição e em
destaque da Fisioterapia e Enfermagem em atividades dando suporte a saúde da população tanto
nos atendimentos realizados nas dependências das clínicas bem como nos campos externos de
estágios como UBS, Santa Casa, entre outros.

Existem políticas de inclusão de estudantes em situação econômica desfavorecida. É
dada ao estudante a oportunidade de dialogar com o setor financeiro para conhecimento de
programas de financiamento estudantil. Por meio do Pravaler, crédito universitário privado, o
estudante pode pagar metade do valor das mensalidades durante seus estudos, enquanto que a
outra metade paga depois de se formar.
As formas de financiamento oferecidas pelo governo também recebem atenção especial
da Instituição, possibilitando aos estudantes se informarem sobre essas possibilidades.
A Diretoria de Extensão é responsável pelos estágios internos, nos quais os estudantes
atuam na própria Instituição e recebem bolsa de estudo como contraprestação. O estágio interno
é uma das ferramentas para garantir a permanência e a inclusão dos estudantes em situação
econômica desfavorecida. Estes estudantes devem procurar o Setor de Relacionamento, junto ao
vestibular, para que haja um encaminhamento às oportunidades de apoio financeiro disponíveis.
Os estudantes têm a oportunidade de realizar estágio da sua área de formação na própria
Instituição, recebendo descontos em sua matrícula, que podem chegar a 100%, de acordo com a
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carga horária. Desta forma, dá-se a oportunidade dos estudantes em aplicar na prática o
conhecimento adquirido em sala de aula, em um ambiente com diversas oportunidades de
aprendizado. Destaque, também, para o Banco de Empregos.

PROJETOS INSTITUCIONAIS
Os projetos institucionais, descritos a seguir, têm sua importância como parte integrante
da responsabilidade social. Aparecem nesta Dimensão 3, e também, em outras dimensões deste
Relatório de Autoavaliação Institucional.

Banco de Empregos
O Banco de Empregos vinculado à Diretoria de Extensão tem por objetivo promover o
intercâmbio entre as empresas e discentes dos cursos oferecidos pela Instituição e, também,
permitir que o estudante aplique seus conhecimentos por meio da vivência em situações reais e
mais preparados para o mundo do trabalho, frente ao processo de globalização e as
características de um novo perfil de profissional, preparado para atender às demandas da
sociedade.

Projeto Inclusão Digital de Adultos (I.D.A.)
Instrumentalizar jovens e adultos em informática, com idade acima de 18 anos, fazendo
com que tenham conhecimento desde as noções básicas até o pacote Office e internet, para que
possam utilizá-los em seu dia a dia. Atualmente, existe a necessidade de conhecimentos de
informática para que se tenha maior acessibilidade aos serviços, maior evolução cultural,
profissional e pessoal. A participação no projeto é gratuita e oportuniza a inclusão digital e o
contato direto com as ferramentas básicas tanto do computador, quanto de outras tecnologias
atuais, como os smartphones. O projeto é direcionado às populações de baixa renda, visando
melhorar o desempenho em suas vidas cotidianas. Os participantes podem utilizar seus próprios
aparelhos para aprenderem situações necessárias do cotidiano tais como: utilização de redes,
comunicadores, redes sociais e demais aplicativos. A partir de 2018, houve mudanças na
metodologia com a inserção de crianças e adolescentes (desde que acompanhados por
responsável legal), desenvolvendo uma interação entre os ciclos de vida.

Programas de Extensão e atividades práticas
A Tabela 07 apresenta os Programas e Eventos realizados pelo UNICEP em 2019 e
2020. É importante destacar que no ano de 2020, devido ao início da pandemia, todas as
atividades de extensão foram suspensas e a partir deste contexto reestruturou-se para realizar as
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ações, bem como os atendimentos de modo online. A partir do momento que se iniciou a
retomada de algumas atividades presenciais, das áreas de saúde, pautado nos decretos 64.994,
de 28 de maio de 2020; 65.061, de 13 de julho de 2020; 65.140, de 19 de agosto de 2020 e
65.384, de 17 de dezembro de 2020, retomou-se as atividades seguindo todos os protocolos e
dando total respaldo e acompanhamento a todos os envolvidos no processo.

Tabela 07. Programas e eventos realizados pelo UNICEP no ano de 2019 e 2020 .
FEVEREIRO
Nº
Ações 2019
Curso
Ações 2020
Curso
Público
Medicina
Visita das crianças à
Veterinária e
Cavalgada Solidária
2 mil
brinquedoteca do
Pedagogia
Engenharia
UNICEP
Agronômica
Ação contra a dengue –
Ciências
Exposição Cultura
Praça do Mercado
1000
Não direcionado
Biológicas
Nerd/Geek
Municipal
MARÇO
Gestão de
Encontro do CLICA
Tecnologia da
de Março - Filme
Vários cursos
Semana Interna de
Informação
Tertúlia
Prevenção aos
200
Gestão de RH
Acidentes de Trabalho
Palestra sobre
Arquitetura e
Nutrição,
Sustentabilidade
Urbanismo
Fisioterapia
ABRIL
Seminários abertos Plantão do Núcleo de
Ciências
População
Estudantes de
Fisioterapia
Apoio Fiscal
Contábeis
em geral
Fisioterapia
Educação
Treinão para a Corrida
Física
200
UNICEP
Fisioterapia
Campanha do agasalho Todos os cursos
Doação de alimentos – Administração
Simpósio de
Ciências
600
Empreendedorismo
Contábeis
Ação social Escola da
Pedagogia
Família
MAIO
Vídeo de orientação
Vacinação contra vírus
População
Enfermagem
sobre postura no
Fisioterapia
Influenza
em geral
computador
Educação
Treinão Noturno –
Física,
200
Lives UNICEP Jr
Vários cursos
Corrida UNICEP
Fisioterapia e
Pedagogia
13° Simpósio “O sol
nasceu para todos”

Educação
Física

Debate sobre
mudanças na área da
publicidade

Publicidade e
Propaganda
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Nº
Público
38

50

38

220

39

470

58

225

73

Dia D – Campanha do
agasalho

Ciências
Biológicas,
Farmácia,
Biomedicina,
Enfermagem e
Nutrição

Orientações e desafios
sobre alimentação e
covid 19

500

Nutrição

46

JUNHO
Dia do brincar

Fisioterapia,
Engenharia
Agronômica e
Enfermagem

2000

Live comportamento
alimentar e quarentena

Nutrição

97

Corrida da UNICEP

Educação
Física
Fisioterapia
Pedagogia

5500

LIves UNICEP Jr

Vários cursos

21

Vários cursos

ONG e
Santa
Casa

Seminário sobre
Efeitos do covid 19
nos contrato de
consumo

Direito

58

Seminário sobre
Biossegurança na
covid 19

Fisioterapia

20

Entrega dos alimentos
arrecadados na 14°
Corrida

JULHO
Treinamento de
primeiros socorros

Enfermagem

Dia da família –
Prefeitura de São
Carlos

Enfermagem,
Engenharia
Agronômica e
Nutrição

500

Debate agronegócio
brasileiro

Engenharia
Agronômica

51

Simpósio de
Atividades Físicas
Adaptadas – SESC

Educação
Física e
Pedagogia

200

Live UNICEP Jr

Vários cursos

10

Campanha de Coleta de
óleo usado

Ciências
Biológicas

Seminário Novo olhar
para a Crise e Carreira
jurídica

Direito

60

Apresentação de
projetos de edificação
industrial em aço

Engenharia Civil

52

Nutrição

306

Arquitetura e
Urbanismo

146

Vários cursos

20

Psicologia

175

Estudo sobre hábitos
alimentares durante a
pandemia
AGOSTO
Webinar sobre
pesquisa em
arquitetura e
urbanismo
O CLICA - Encontro
online
Simpósio de
Psicologia
SETEMBRO
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Dia da família – Anglo
Araraquara

Medicina
Veterinária,
Educação
Física,
Enfermagem,
Nutrição e
Fisioterapia

400

CLICA discute alguns
contos

Vários cursos

30

Dia da família – Anglo
São Carlos

Pedagogia e
Educação
Física

200

Lives do Simpósio O
Sol nasceu para todos

Vários cursos

165

Ações de prevenção ao
suicídio – Setembro
Amarelo

Psicologia

2000

Estudantes de
Publicidade finalistas
no Fest Digital 2020

Publicidade e
Propaganda

1000

Live sobre Defesa
fitossanitária e atuação
no quarentenário

Engenharia
Agronômica

71

O CLICA fala sobre
Chuck Palahniuk

Vários cursos

25

Live dos profissionais
e executivos em
Gestão de Pessoas
Debate sobre guia
alimentar
Debate sobre Javalis
Ferais e a repercussão
na saúde única
OUTUBRO
Corrida e caminhada
Outubro Rosa
Campanha de
Prevenção de tumores
de mama em animais
de estimação
3° Cãominhada e 1º
Outubro Rosa Pet

80

Nutrição

76

Medicina
Veterinária

104

Fisioterapia,
Direito,
Nutrição e
Psicologia

1000

Campanha de
responsabilidade
social

Vários cursos

110

Medicina
Veterinária

2000

O CLICA fala sobre
Poe, Lispector e
Studart

Vários cursos

37

Medicina
Veterinária

400

Fisioterapia

202

Medicina
Veterinária

84

Vários cursos

195

Engenharia de
Produção

153

Engenharia
Agronômica

69

Lives do simpósio do
curso de Fisioterapia
GEMEVE - O Médico
Veterinário no Serviço
Oficial do Estado.
Campanha Outubro
rosa
Simpósio do curso
Engenharia de
Produção
Debate sobre
Profissionais da
Agronomia no
Agronegócio
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Lives dos
profissionais e
executivos em Gestão
de Pessoas
Lives Simpósio
Arquitetura e
Urbanismo
NOVEMBRO
Ação de Castração de
Cães – Parceria
PremierPet
Doação de alimentos
arrecadados no
Outubro Rosa
Campanha de doação
de sangue para
hemonúcleo de Jau

Medicina
veterinária

70
animais

Vários cursos

900

Vários cursos

40
pessoas e
22 bolsas
recolhidas

GEMEVE - “Saúde
Única e Resistência
aos Antimicrobianos
CLICA
desmistificação do
herói regional e
intermitências da
morte
Live sobre
Humanização no
ambiente
organizacional.

246

Arquitetura e
Urbanismo

197

Medicina
Veterinária

83

Vários cursos

40

Gestão de RH

86

Nutrição

352

Simpósio de Nutrição
GEMEVE Rotulagem de
produtos de origem
animal.
Lives Simpósio de
Pedagogia

Medicina
Veterinária

70

Pedagogia e
Pedagogia EAD

1200

Simpósio de Farmácia

Farmácia

172

Live Simpósio de
Fisioterapia

Fisioterapia

101

Simpósio de
Biomedicina

Biomedicina

80

Campanha Novembro
Azul

Vários cursos

45

Simpósio de Ciências
Biológicas

Ciências
Biológicas

80

Simpósio de Educação
Física

Educação Física

510

Simpósio de
Tecnologia

Simpósio da Medicina
Veterinária

Engenharia da
Computação,
Engenharia
Elétrica
e Gestão da
Tecnologia da
Informação
Medicina
Veterinária
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1100

76

Simpósio o Sol nasceu
para todos
GEMEVE- O papel do
veterinário na
indústria frigorífica
Publicidade campeã
do Universidade no Ar
Feira de Profissões da
UNICEP
DEZEMBRO
Castração animais rua
junto a ONG ASA
(Amigos Salvando
Amigos)
Conclusão do curso de
Inclusão digital
Trabalho de Conclusão
de Curso com
produtores de Brotas

Vários cursos

50

Medicina
Veterinária

60

Publicidade e
Propaganda

200

Todos os cursos

1615

Medicina
Veterinária

23
animais

GEMEVE - Fraudes
em pescado

Medicina
Veterinária

62

Vários cursos

32

Simpósio O Sol
nasceu para todos

Vários cursos

60

Engenharia
Agronômica

21

Simpósio da
Engenharia Civil

Engenharia Civil

74

Tecnologia em
Manutenção de
Aeronaves

130

Vários cursos

22

Engenharia Civil

34

Simpósio de
Tecnologia em
Manutenção de
Aeronaves
Encontros do fim de
semestre do CLICA
Apresentação de
projetos de Edificação
Industrial em Aço

Tabela 08. Números de atendimentos prestados pelos serviços oferecidos pelo UNICEP
N° DO PÚBLICO
N° DO PÚBLICO
SERVIÇO/SETOR
2019
2020
Atendimentos na Clínica Escola de
Psicologia
190
3738
Atendimentos na Clínica de Nutrição
Atendimentos na Clínica de Fisioterapia
Núcleo de Práticas Jurídicas
Farmácia Escola
Hospital Veterinário

837

272

9750

2611

2313

519

2560 atendimentos

1835 atendimentos

1587

7827
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CLÍNICA DE NUTRIÇÃO
A Clínica de Nutrição do UNICEP teve seu início em 2004, com o objetivo de atender
estudantes e funcionários da instituição e, também, à população de São Carlos. São mais de 800
atendimentos anuais, com orientação e acompanhamento nutricional de indivíduos sadios ou
com alguma doença que exige alterações ou adaptações na alimentação. Atualmente, a estrutura
física da Clínica conta com salas de atendimento e de avaliação nutricional (incluindo exame de
Bioimpedância), assim como sala de recepção, sala de reuniões e estagiários e um laboratório de
aulas de Avaliação Nutricional.
A Clínica de Nutrição tem como objetivo oferecer aos estudantes do Curso de Nutrição
do UNICEP uma oportunidade de estágio tanto curricular como extracurricular e, também, é
campo de atividades de extensão dos estudantes deste curso, contando sempre com a supervisão
e acompanhamento de professores. Os estudantes do Curso de Nutrição podem utilizar o espaço
oferecido pela clínica de Nutrição, para grupos de estudos e pesquisa utilizando a estrutura e
material da clínica como, por exemplo: aparelho de Bioimpedância, Adipomêtros,
Antropômetros, Balanças mecânicas e digitais, material educativo, entre outros. Na sala de aula/
laboratório, os professores do curso ministram aulas práticas e teóricas, principalmente da área
de Avaliação Nutricional, Materno-Infantil, além de ocorrer os atendimentos feitos em grupos,
como Grupos de Obesos, Hipertensos, Diabéticos, Educação Alimentar, entre outros. A sala de
estagiários, equipada com computadores, é utilizada pelos estudantes que fazem o atendimento
nutricional, para realizar cálculos de dietas, discussões de casos e reuniões com os professores
supervisores. Os programas oferecidos pela clínica de nutrição do UNICEP são gratuitos para a
comunidade.
A Figura 16 apresenta os dados da Clínica de Nutrição do UNICEP com o número de
atendimentos no ano de 2019 e 2020, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos.
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Figura 16. Número de atendimentos da Clínica de Nutrição do UNICEP para 2019/2020. .
Fonte: Coordenação da Clínica de Nutrição – UNICEP, 2020.

Nota-se o número expressivo de atendimentos realizados no período de 2019, com
aumento em relação a 2018 (N=530). A maior parte dos atendimentos são realizados com
mulheres na idade adulta. Houve uma diminuição no número de atendimento no ano de 2020,
como era esperado.

SERVIÇO ESCOLA DE PSICOLOGIA
No Serviço Escola de Psicologia são concentradas as atividades relacionadas aos
Estágios Obrigatórios Supervisionados. O prédio possui: recepção, 03 salas de atendimentos
individuais, 01 sala de atendimento em grupo, 01 almoxarifado, 01 sala de arquivos e 01 sala
técnica. Possui acessibilidade garantida por rampas de acesso e instalações sanitárias feminina,
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masculina e para pessoas com deficiência. As salas de atendimento possuem isolamento
acústico, piso frio e ar condicionado. O Serviço Escola oferece aos moradores de São Carlos
atendimentos psicoterápicos individuais ou grupais, para todas as faixas etárias, nas abordagens,
psicanalítica (Freud e Lacan), comportamental e cognitiva comportamental. O acesso aos
atendimentos é viabilizado por busca espontânea pelo usuário ou encaminhamento de serviços
existentes na comunidade. A organização, planejamento, divulgação dos serviços oferecidos e
avaliação dos mesmos é função do coordenador técnico do serviço, profissional com formação
em Psicologia. Foram desenvolvidos, enquanto estágio supervisionado obrigatório básico e/ou
profissionalizante, 31 tipos de intervenção durante o período de Fevereiro a Dezembro de 2019.
Foram realizados 2280 atendimentos no Serviço Escola de Psicologia, nas abordagens
psicanalítica, comportamental e cognitiva comportamental. Foram atendidas 148 pessoas, em 26
intervenções semanais, para promoção do desenvolvimento e inclusão em 05 instituições que
atendem pessoas com deficiência em São Carlos e região (APAE Porto Ferreira/ Ibaté, APAE
São Carlos, CAD, Espaço Azul, ACORDE); realizados 25 grupos semanais com 365 crianças
e/ou adolescentes, para ações de promoção de saúde em 07 escolas da rede estadual de ensino
de São Carlos; 15 encontros semanais com 21 professores da Escola Estadual Álvaro Guião,
para ações de promoção de saúde; 60 atendimentos semanais em 03 organizações não
governamentais de São Carlos que atuam junto a crianças em situação de vulnerabilidade
(Salesianos, Sal da Terra e Madre Cabrini); para discussão de temas relacionados à resiliência,
protagonismo infantil/ juvenil e desenvolvimento de habilidades sociais para

redução da

vulnerabilidade; total de 140 atendimentos às mulheres atendidas no Centro de Referência
Especializado de Assistência Social - CREAS- São Carlos; 74 atendimentos no Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS – de Brotas e Itirapina; plantão psicológico, realizado
por 7 alunos, durante 12 semanas junto a Delegacia de Defesa da Mulher de São Carlos;
atendimento durante 12 semanas de 40 pessoas atendidas nos Programas desenvolvidos pelos
CRAS De Itirapina; 39 atendimentos grupais junto a 90 adolescentes e 13 atendimentos grupais
de crianças atendidas pelo Centro de Educação e Formação ao Adolescente – CEFA; 50
atendimentos junto a pacientes atendidos no Serviço de Hemodiálise de São Carlos e 40
atendimentos junto a pacientes atendidos no Ambulatório Oncológico de São Carlos; 98
atendimentos no Centro Judiciário De Solução De Conflitos - CEJUSC – São Carlos; 15
intervenções psicossociais, semanais, junto a 20 gestantes e 8 puérperas atendidas na rede de
atenção básica em saúde do município de São Carlos, 28 pessoas atendidas em Orientação
Profissional Clínica.
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Figura 17. Número de atendimentos realizados por perfil no Serviço Escola de Psicologia do UNICEP em 2019.
Fonte: NAC. Dados: Coordenação do Serviço Escola de Psicologia – UNICEP, 2019.

A maior parte dos usuários do referido Serviço são do sexo feminino, principalmente na
população adulta. A faixa etária das mulheres variou de 24 a 55 anos, dos homens variou de 26
a 50 anos e das crianças e adolescentes variou de 04 a 17 anos. Lembrando que em 2020 o
número de atendimentos aumentou quase 2000%, passando de 190 para 3738 atendimentos.

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
A Clínica de Fisioterapia do UNICEP possui Área Total de

555,25m², contendo

infraestrutura necessária para atendimento interno nas áreas: Cardiorrespiratórias, Dermato,
Funcional, Traumático, Ortopédico, Reumático, Neuro Adulto e Pediátrico; e nas áreas
externas: como Hospitais, Asilos e Instituições de Caridade. Em 2019, encerraram-se mais de
4,5 mil atendimentos internos e aproximadamente 5 mil atendimentos externos, já em 2020
foram mais de 2000 internos e 346 externos, conforme as Figuras 18 e 19.
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Figura 18. Número de atendimentos internos da Clínica de Fisioterapia do UNICEP em 2019/2020.
Fonte: Coordenação da Clínica de Fisioterapia – UNICEP, 2020.

Figura 19. Número de atendimentos externos da Clínica de Fisioterapia do UNICEP em 2019/2020.
Fonte: Coordenação da Clínica de Fisioterapia – UNICEP, 2020.
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NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS
O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) funciona em parceria com o Centro Jurídico de
Conflitos e Cidadania – CEJUSC-TJSP, em espaço físico com área total de 565,03m². A Figura
20 apresenta os indicadores de atendimentos realizados por este Núcleo.

Figura 20. Número de Atendimentos no Núcleo de Práticas Jurídicas, UNICEP, 2019.
Fonte: Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEP – UNICEP, 2019.

Em 2020 foram realizados 443 atendimentos (e-mail, WhatsApp e telefone) e mais 41
sessões de conciliação. Cerca de 35 atendimentos presenciais.

HOSPITAL VETERINÁRIO
O Hospital Veterinário Universitário iniciou as atividades em 2017, com área total de
849,76m² localizado nas proximidades do campus Miguel Petroni, está equipado para prestar
atendimento à saúde animal, organizado nas grandes áreas da profissão, sendo: 1) Clínica
Médica de Pequenos e Grandes Animais; 2) Clínica Cirúrgica de Pequenos e Grandes Animais;
3) Reprodução de Pequenos e Grandes Animais; 4) Obstetrícia Veterinária. Todos os serviços
do hospital escola tiveram crescimento expressivo no ano de 2020 em comparação ao ano de
2019.

O Hospital é considerado referência em São Carlos e região e prestou serviços à

comunidade com os seguintes indicadores:
Tabela 09. Número de atendimentos no Hospital Veterinário Universitário, UNICEP, 2019/2020.

Animais
Pequeno Porte
Grande Porte
Total

2019
649
1
650

2020
2078
14
2092

Fonte: Coordenação do Hospital Veterinário – UNICEP (2019 e 2020).
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FARMÁCIA-ESCOLA UNICEP

A Farmácia-Escola UNICEP está localizada no mesmo endereço de funcionamento do
curso de graduação e ocupa uma área de 170,65 m2 com a infraestrutura necessária para o
recebimento de fármacos, dispensação, sala de paramentação, sala de injetáveis, administração,
pesquisa e outros espaços específicos.

Figura 21. Número de Atendimentos na Farmácia-Escola do UNICEP, 2019/2020.
Fonte: Coordenação da Farmácia – UNICEP (2020).

OUTRAS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM A RESPONSABILIDADE SOCIAL E
AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE, DO MEIO AMBIENTE, DA
MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO
CULTURAL, E AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS
HUMANOS E DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL

A responsabilidade social constitui um novo paradigma da sociedade contemporânea no
sentido de fazer frente à dinâmica da mudança social. Visa a valorização do ser humano, o
respeito ao meio ambiente, a busca de uma sociedade mais justa e como consequência a
imperativa necessidade da atuação empresarial focada em múltiplos objetivos. Assim, “Os
novos valores pós-econômicos são também evidentes na crescente insistência pública de que as
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corporações se preocupem com o desempenho social e não apenas com o econômico” (Tenório,
2009, p. 45)17.
Segundo

o

Instituto

Ethos

de

Responsabilidade

Social,

“o

exercício

da

Responsabilidade Social Empresarial (RSE), é entendida como a “forma de gestão que se define
pela relação ética, transparente e solidária da empresa com todos os públicos com os quais ela se
relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento
sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras,
respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais” (Fonte: Instituto
Ethos, www.ethos.org.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE APOIO ÀS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS (COPAPI)

O UNICEP busca, continuamente, consolidar sua eficácia institucional e sua efetividade
acadêmica e social, por meio da formulação de diferentes políticas internas que garantam a
construção e desenvolvimento de ações voltadas para o compromisso público de prestar serviços
de qualidade, na promoção de valores democráticos, no respeito às diferenças e à diversidade
humana.
Além de seu compromisso público assumido em prestar serviços educacionais de
qualidade, estar em consonância com as diferentes necessidades da comunidade acadêmica, é
objetivo permanente e indissociável para o desenvolvimento de ações que efetivem as políticas
voltadas para a acessibilidade atitudinal, física, digital, nas comunicações, nas questões
pedagógicas, étnico raciais, socioambientais, de direitos humanos, entre outras, como forma de
garantir não apenas o acesso, mas também assegurar condições plenas de participação e
aprendizagem de todos os estudantes.
Com estes princípios, em 2015 foi constituída a Comissão Permanente de Apoio às
Políticas Institucionais (COPAPI), com a aprovação da Portaria Normativa n. 006/2015, de 01
de junho de 2015 do UNICEP.

17 TENÓRIO, Guilherme Fernando (Org.). Responsabilidade social empresarial: teoria e prática. Rio de

Janeiro: Editora FGV. 2009 (8ª reimpressão 2012).
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A COPAPI tem como objetivos gerais orientar as normas e regras gerais da Instituição, bem
como, diagnosticar, avaliar, formular e implementar as adequações necessárias para atender às
novas exigências com relação às políticas institucionais a serem concretizadas na instituição, e
que vão ao encontro das necessidades propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES). A COPAPI tem como objetivos específicos:
- Disseminar incondicionalmente ações, posturas e comportamentos que viabilizem o
compromisso com o bem-estar das pessoas e os valores humanos, sempre em consonância e
respeito ao meio ambiente;
- Atender 100% das necessidades específicas de aprendizagem (Atendimento Educacional
Especializado - AEE), assim como, a universalização do acesso à escola no âmbito do ensino
superior;
- Estruturar o atendimento às demandas de acessibilidade, sejam elas: barreiras físicas,
pedagógicas, nas comunicações e informações, nos ambientes, instalações, equipamentos e
materiais didáticos;
- Atender as necessidades de infraestrutura em acordo com os princípios do desenho universal;
- Viabilizar o pleno acesso, participação e aprendizagem do aluno com ou sem deficiência por
meio de materiais didáticos e pedagógicos acessíveis; de equipamentos de tecnologia assistiva e
de serviços de guia-intérprete e de tradutores e intérpretes de Libras;
- Implementar e disseminar conceitos e práticas de acessibilidade por intermédio de diversas
ações extensionistas, como compromisso institucional para a construção de uma sociedade mais
justa e inclusiva;
- Estimular e implementar ações educativas que viabilizem uma postura crítica, consciente e
participativa com relação a responsabilidade cidadã, no que diz respeito à relação
socioambiental e a proteção do meio ambiente;
- Oportunizar discussões durante a prática pedagógica que viabilize e potencialize o
desenvolvimento individual e coletivo com relação à justiça e a equidade socioambiental,
valorizando a necessidade da proteção do meio ambiente natural e construído;
- Evidenciar e fortalecer a necessidade da valorização e respeito étnico-racial, por meio de ações
político-pedagógicas institucionais e afirmativas (produção de conhecimento, formação de
atitudes, posturas e valores), que permitam o reconhecimento e a valorização histórica, cultural
e de identidade dos descendentes africanos, povos indígenas, descendentes de europeus,
asiáticos, entre outros;
- Difundir e orientar ações educativas teóricas e práticas que viabilizem o reconhecimento da
igualdade de direitos, da valorização das diferenças e da diversidade de relações humanas e de
gênero, de opção sexual, por meio de programas de educação sexual que extrapolem questões
políticas, religiosas, entre outros, permitindo a extinção ou diminuição de inequidades e
desigualdades com relação à pessoa humana;
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- Fomentar e difundir diferentes formas de expressão artística e cultural, como componente
importante do processo educacional de toda comunidade;
- Coordenar políticas integradas de comunicação para a cultura, como elemento fomentador de
iniciativas que visem ampliar o exercício da cidadania e dos direitos humanos, que possibilite
maior liberdade de expressão cultural e artística;
- Fortalecer e disseminar a dignidade humana, a igualdade de direitos, civis, políticos, sociais,
econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, transindividuais ou
difusos, como forma de ampliar as possibilidades educativas que evidenciem uma
transformação social em busca de uma sociedade mais justa;
- Viabilizar o desenvolvimento de pesquisas básicas e aplicadas no âmbito do UNICEP e fora
dele, como forma de articular, ressignificar e aprofundar aspectos conceituais e de inovação, que
garantam a melhora contínua na qualidade de vida de toda comunidade;
- Adequação do UNICEP em conformidade ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES).
As políticas implementadas pela COPAPI servirão de subsídios para o planejamento,
implementação e avaliação de ações, em conformidade com as temáticas a serem trabalhadas
pela referida Comissão. Ressalta-se que a COPAPI não tem a missão de realizar ações e, sim,
definir e propor políticas institucionais internas, em conformidade com o PDI (2018-2022), bem
como buscar os parceiros (diferentes setores internos) que possam planejar ações, implementálas e propor novas ações, visando a sua melhoria, tendo em vista a avaliação de todos os
envolvidos. A finalidade da implementação desta política é, fundamentalmente, a promoção da
inclusão social, do desenvolvimento econômico e social, da defesa do meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
As Políticas Institucionais sob a responsabilidade da COPAPI são:
- Política de Responsabilidade social;
- Política de Educação Especial;
- Política de Meio Ambiente;
- Politica de Arte e Cultura;
- Política das Relações Étnico-Culturais
- Política das Relações de Gênero;
- Política dos Direitos Humanos
Em relação à política de Educação Ambiental, o UNICEP privilegia o ensino para a
busca contínua de uma melhor relação entre o homem e o meio ambiente por meio de ações
sustentáveis que visam uma melhor qualidade de vida. O Núcleo de Gestão Ambiental tem por
função a coordenação e implementação das ações relacionadas ao meio ambiente. O UNICEP
incluiu em suas matrizes curriculares, desde 2013, a disciplina “Meio ambiente”. No momento
há ações isoladas e não publicadas relacionadas à Educação ambiental no campus e não há
gestão de recursos.
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A política de Arte e Cultura é uma variante das políticas de Responsabilidade Social, no
sentido que suas ações contribuem para a imagem que a Instituição passa à sociedade. O
Programa “Convite para a Arte”, espaço cultural na Biblioteca do campus do UNICEP expõe
trabalhos artísticos tanto da comunidade acadêmica como da comunidade regional. Ações
realizadas:
Em relação à política de Educação Especial tem sido implementado o Plano de
atendimento individualizado para maximização do desenvolvimento acadêmico de forma a
ampliar as possibilidades de aprendizagem de diferentes estudantes. Aulas complementares são
realizadas ao longo do ano para suprir as lacunas e possibilitar o desempenho de estudantes com
os atendimentos educacionais especializados.
A política Étnico-culturais está fundamentada no reconhecimento e valorização da
história e cultura afro-brasileiros, asiáticos e indígenas, à diversidade da nação brasileira, ao
igual direito à educação de qualidade, o que significa, não apenas o direito ao estudo, mas
também à formação para a cidadania responsável pela construção de uma sociedade justa e
democrática. Como ações têm-se a inclusão do tema na ementa e nos conteúdos programáticos
das disciplinas; promover espaços de discussão, cursos e articulação com outros núcleos de
estudos afro-brasileiros, comunidades e movimentos sociais; entre outras.
As ações realizadas no UNICEP que contemplam as políticas da COPAPI foram listadas neste
Eixo e, no subtítulo Programas e Eventos realizados em 2019.

PÓS-GRADUAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
Núcleos Básico e Comum
Os cursos de pós-graduação do UNICEP promovem a divulgação do conhecimento
cultural, científico e técnico através de procedimentos didático-pedagógicos que incluem
relações sinergéticas entre professores e estudantes mediante um rico intercâmbio de
experiências. De um lado, os professores apresentam aprimorada formação acadêmica e
experiência profissional. Por outro lado, os estudantes, em sua maioria, tornam-se profissionais
engajados nas mais diversas áreas de atividades profissionais.
Dessa forma, há uma melhoria considerável nas ações desenvolvidas pelos estudantes
de pós-graduação, na atuação no cotidiano da empresa na qual trabalham e, consequentemente,
contribuem para o desenvolvimento regional, pois são profissionais altamente qualificados.
A Pós-graduação implementa tais relações em São Carlos e região por meio de diversos
procedimentos: visitas, palestras, internet, etc. Mantém convênio com prefeituras e empresas
por meio do qual são concedidos descontos aos funcionários nas mensalidades dos cursos que os
mesmos frequentam. O bom relacionamento com os segmentos da comunidade permite o
mapeamento das necessidades, dos interesses e das expectativas dos referidos segmentos em
relação aos serviços solicitados pelos cursos de pós-graduação do UNICEP.
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Os cursos de pós-graduação e de extensão universitária, pela sua natureza, constituem
espaço de reflexão e crítica sobre os problemas da sociedade local, regional e nacional. Os
TCCs são orientados nesse sentido.
Núcleo de Temas Optativos
Por ocasião da matrícula procede-se a um levantamento com os pós-graduandos sobre
as necessidades de ordem física, econômica e expectativas. A partir desse levantamento,
estabelecem-se as prioridades a serem atendidas: adaptações na estrutura física, concessão de
bolsas de estudo, arranjos pedagógicos alinhados às expectativas, entre outras. Por outro lado, a
infraestrutura física da Instituição está bem adaptada para acolher pessoas com necessidades
especiais, e procura ofertar cursos de extensão voltados a melhor preparar os profissionais para
esta temática, como exemplo tem-se o curso de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais).
A Instituição favorece a inclusão de pessoas com necessidades especiais, por meio da
política de contratação de pessoas com necessidades especiais. A Pós-Graduação está atenta à
política específica para atender esses casos, bem como está disponível para a inclusão e oferta
de cursos destinados a uma maior interação.
A Diretoria de Pós-graduação oferece aos pós-graduandos e às pessoas da comunidade
em geral, cursos de extensão de, no mínimo 8 horas, aos sábados ou durante a semana, e que
abordam assuntos de enriquecimento curricular, propiciando um interessante intercâmbio de
conhecimentos entre os estudantes e profissionais já engajados no mundo do trabalho.
A maioria dos cursos de pós-graduação é oferecido aos sábados. A partir de 2013, para
possibilitar a inclusão e participação de funcionários e comunidade em geral, iniciou-se a oferta
de um curso noturno oferecido durante a semana com uma aula presencial por semana. A
procura superou as expectativas.
A pós-graduação oferece descontos especiais a funcionários e docentes da instituição,
ex-alunos e empresas conveniadas, conforme anteriormente exposto. Procura-se fornecer as
principais diretrizes referentes a tais benefícios por meio de circulares, e-mails, entrevistas
informais, trabalho em grupo (estudantes), atendimento individual, entre outros.
A Instituição desenvolve ações no sentido de atender esses casos: FIES e bolsa trabalho.
Em relação à Pós-Graduação não existem ações formais, entretanto, há atendimento caso–a–
caso. São oferecidos descontos para que frequentem os cursos, mediante análise da Direção de
Pós-graduação e convênios, conforme já exposto.
O UNICEP promove diversas ações que contribuem para o desenvolvimento científico,
técnico ou cultural dos seus estudantes e, consequentemente, para o desenvolvimento da
sociedade. Entretanto, não há um envolvimento formal dos estudantes da pós-graduação com
estas atividades promovidas.
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Pesquisa sobre Responsabilidade Social
A CPA/NAC conduziu uma pesquisa para avaliar o conhecimento dos docentes em
relação às ações de Responsabilidade Social implementadas pela instituição. Participaram 111
docentes em 2018 e 62 docentes em 2019, realizada em Janeiro/2020. A Figura 22 apresenta o
comparativo do conhecimento dos docentes sobre as ações de responsabilidade social no
UNICEP em 2018-2019 e a Figura 23 apresenta o detalhamento das ações tidas como
conhecidas.

Figura 22. Comparativo do conhecimento dos docentes sobre ações de responsabilidade social no
UNICEP, 2017-2019. Fonte: NAC/CPA (2019)

Figura 23. Detalhamento das ações referidas como “conhecidas” pelos docentes.
Fonte: NAC/CPA (2019)

Nota-se que os respondentes conhecem várias ações de responsabilidade social,
entretanto, a frequência de docentes que conhece cada uma das ações ainda é baixa (mínimo 2%
e máximo de 23%).
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Avaliação Qualitativa da Responsabilidade Social - CPA
Na Tabela 10 apresentam-se os itens detectados pela CPA e ações de melhoria contínua
realizadas pela Instituição. A Tabela 11 mostra as oportunidades de melhoria e os pontos fortes
levantados pelos docentes e coordenadores sobre a responsabilidade social.
Tabela 10. Itens Detectados pela CPA e ações realizadas pelo UNICEP, 2019.
Itens detectados pela CPA
Interação da Instituição
com a Comunidade
Biblioteca Comunitária

Parcerias com instituições
públicas e privadas

Programa de Monitoria
Farmácia Escola
Inclusão Social e
acessibilidade

Estágio Curricular
Supervisionado

Ações realizadas pela Instituição
Diversos eventos realizados ao longo do ano (descritos nas
ações de extensão à comunidade);
Horário de funcionamento amplo, proporcionando contato
irrestrito da comunidade com a Instituição;
Convênios com prefeituras e empresas por meio dos quais são
concedidos descontos aos funcionários nas mensalidades dos
cursos (graduação e pós-graduação): Tecumseh, Electrolux,
Faber-Castell, TAM, Volkswagen, Santa Casa de Misericórdia
de São Carlos, Biovital, Casa de Saúde de São Carlos,
Centrovias, Embraer, Engefort, Latina, Centrovias.
Convênio com a Prefeitura Municipal de São Carlos: a
Instituição realiza exames de glicemia no Mercado Municipal
e em outros espaços de circulação de pessoas da comunidade e
atividades ligadas à Secretaria de Esportes, Educação e Saúde.
Corpo de Bombeiros (campanhas de doação de sangue), SESC
e Hospital Amaral de Carvalho –Jaú/SP.
Oferece bolsas de estudos (o percentual de desconto é
variável) a discentes da graduação selecionados por meio de
critérios próprios de seleção.
Assistência farmacêutica em tempo integral. Atende a clientes
internos da Instituição e externos (público em geral).
Evento “Sol para Todos”, bem como disciplinas na graduação
e pós-graduação voltadas a temáticas da inclusão, incluindo
intérprete de LIBRAS para estudantes com deficiência
auditiva.
Oportunidade de formação profissional e extensão à
comunidade (ensino básico e fundamental, ONGs, instituições
de longa permanência, serviços de saúde pública. Instituições
filantrópicas e hospitalares).
Fonte: CPA (2019)
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Tabela 11. Detecção de pontos fortes e oportunidades de melhorias
Indicadores
Programas e
Atividades de
Extensão
Inclusão de pessoas
com necessidades
especiais

Políticas
institucionais

Núcleo Básico e Comum
Pontos Fortes

Oportunidades de Melhorias

Várias atividades
institucionais em interação
com o meio social

Maior envolvimento dos alunos da
Pós-graduação com as atividades de
extensão.

Inserção de alunos com
deficiência auditiva com
intérprete de LIBRAS

Criação da Comissão
Permanente de Apoio às
Políticas Institucionais
(COPAPI)

Inclusão digital

Melhor sinalização para indicar aos
deficientes auditivos a localização
das devidas dependências da
instituição.
Criação do Núcleo de Gestão
Ambiental.
Maior divulgação das ações sociais
por meio de boletins eletrônicos,
revista de circulação interna,
banners, etc...
Ampliação da oferta de inclusão
digital para os funcionários
terceirizados.
Fonte: CPA (2019)

BALANÇO DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
SOCIAL

É positivo o balanço que a CPA faz no que se refere à atuação da Instituição na
comunidade e a relevância social das ações universitárias com influência científica, técnica,
cultural e tecnológica, no tocante ao desenvolvimento loco-regional (e, por conseguinte,
nacional). Ao longo dos últimos anos, sistematicamente o UNICEP tem oferecido, e também,
ampliado a oferta de novos cursos de graduação e pós-graduação, tanto presencial como à
distância, nas diversas áreas do conhecimento (exatas, humanas, biológicas, tecnológicos), o que
possibilita uma formação inicial atualizada e o aprimoramento contínuo da formação dos
profissionais inseridos no mundo do trabalho. Os cursos são oferecidos a estudantes do UNICEP
e de outras localidades. Os próprios cursos de graduação, quando organizam as semanas de
estudo temáticas, fazem questão de realizar a divulgação e convidar a comunidade externa. Por
diversas vezes, pode-se notar a expressão de satisfação da comunidade, dada a expressiva
participação nas ações realizadas e oferecidas continuamente para a comunidade, a partir dos
programas, eventos e atendimento realizados nas unidades de serviços da Instituição.
A promoção da cidadania, também, é preocupação constante no que se refere aos cursos
da Pós-Graduação e de Extensão. Os cursos de pós-graduação são desenvolvidos para atender
às demandas e tendências constatadas no mercado de trabalho, buscando uma articulação teoriaRelatório de Autoavaliação Institucional 2020/2021
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prática e considerando, permanentemente, as rápidas transformações sociais determinadas pelos
desenvolvimentos científico e tecnológico. Objetivamente, os cursos oferecidos se relacionam
com órgãos públicos tais como: a Diretoria de Ensino, convênios com empresas, Associações de
Classes (Acisc – Associação Comercial e Industrial de São Carlos), Prefeituras de cidades da
região. Em decorrência das transformações sociais, profundas mudanças nos hábitos, costumes e
relações podem ser verificadas em termos ideológicos e no tocante às atividades políticas e
econômicas. Em função do exposto, os cursos se desenvolvem na direção de preparar o cidadão
para que seja capaz de perceber tais transformações, de expor com discernimento as mudanças
ocorridas e de adaptarem-se às novas situações criadas pelas novas demandas, por meio de uma
visão crítica e de uma disposição de atuar profissionalmente na solução dos problemas que vão
sendo identificados, e que frequentemente emergem como resultado dos contextos atuais.
A CPA avalia que as ações da Instituição têm sido direcionadas cria situações de
aprendizado e de concepção de ideias, em um contexto democrático no qual a educação ocorre
contribuindo para a produção de capital humano, intelectual e tecnológico do país, desde a sala
de aula até os eventos internos e externos à Instituição, quando se possibilita uma mudança no
olhar do estudante que valoriza o atendimento ao público, tendo implicações diretas no
aprendizado e no desenvolvimento da sociedade.
O UNICEP continua a ser considerado uma Instituição socialmente responsável, sendo
congratulado com o “Selo Instituição Socialmente Responsável”, o que adicionalmente, certifica
que a Instituição de Ensino Superior Privada está comprometida com a Educação de qualidade e
com seu papel na sociedade.
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As Políticas Acadêmicas do UNICEP envolvem as políticas de ensino, pesquisa, pósgraduação, extensão e as políticas que garantem a efetividade da construção e desenvolvimento
de ações voltadas para o compromisso público de prestar serviços de qualidade, na promoção de
valores democráticos, no respeito às diferenças e a diversidade humana (Arte e Cultura, Direitos
Humanos, Educação Especial, Meio ambiente, Relações Étnico-Raciais e História e Cultura
Afro-Brasileira, Africana e Indígena, Relações de Gênero).

3.1 POLÍTICAS PARA O ENSINO
Políticas pedagógicas da IES
O UNICEP reuniu sua equipe de gestão e docentes para discutir e construir os PPC,
definindo as diretrizes pedagógicas básicas, a partir das orientações pedagógicas gerais que são
preconizadas no PPI e no PDI (2018-2022).
Os cursos de graduação do UNICEP, tanto os presenciais quanto o a distância,
desenvolvem um trabalho que confirma os valores de formação integral do homem, que deve se
responsabilizar pelos seus atos, deve agir com responsabilidade e com princípios de
sustentabilidade no uso de recursos da natureza, e que, deve agir em direção ao outro, com
respeito e valorização pelo outro como semelhante a si. Nessa direção, os princípios filosóficos
do UNICEP estão em consonância com os quatro pilares da educação desenvolvidos por Jacque
Delors e sua equipe e divulgados pelo relatório da Comissão Internacional para a Educação no
Século XXI para a UNESCO (DELORS, 1996): aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender
a conviver e aprender a ser.
Assim, as práticas de ensino desenvolvidas pelos docentes do UNICEP devem
considerar as metodologias ativas, como possibilidade de substituir os métodos tradicionais de
ensino, de modo a promover o desenvolvimento de competências (conhecimentos, habilidades e
atitudes) requeridas na formação integral do estudante e na sua formação para o trabalho, nas
diversas carreiras de nível superior.
Outro aspecto importante no desenvolvimento do ensino é a integração, simultânea,
entre teoria e prática. Isso deve ser revelado já nos Planos de Ensino, expondo as competências
a serem desenvolvidas a partir dos objetivos de aprendizado e das atividades acadêmicas, em
sala de aula ou em espaço externo à IES, com a utilização de estratégias educacionais de ensino,
aprendizagem e avaliação que promovam a articulação entre o ‘saber conhecer’ e o ‘saber fazer’
do estudante, além de desenvolverem atitudes específicas na direção do ‘saber ser’ e ‘saber
conviver’.
Dessa forma, as estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação centradas no estudante
ganham relevância. Há uma articulação e uma troca de saberes, entre os saberes da área, os
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saberes do docente e as ações do estudante com estes saberes, alavancando o processo de
construção de novos conhecimentos.
O novo PDI (2018-2022, p. 26-27) descreve a sistemática de seleção de conteúdos e
atualização curricular para os cursos de graduação presenciais e a distância. Para alcançar o
perfil profissional delineados, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), devem ser
selecionados conteúdos que favoreçam o desenvolvimento de competências nos estudantes, e
devem ser selecionadas estratégias educacionais que possibilitem ao estudante se apropriar dos
conhecimentos, habilidades específicas e atitudes para atuar em cada área do conhecimento. A
seleção dos conteúdos passa pelo direcionamento das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
instituídas no Brasil para todos os cursos de graduação, das entidades profissionais e dos temas
atuais relacionados à atuação profissional, publicados em periódicos científicos e livros.
As estratégias educacionais devem ser escolhidas a partir do tipo de conteúdo a ser
trabalhado e devem promover a formação dos estudantes em direção ao perfil de egresso
desejado. As DCN, de todos os cursos, têm apontado para um currículo que possibilita uma
formação profissional generalista e adaptável a situações novas e emergentes. Neste sentido, o
UNICEP orienta os coordenadores, NDE e docentes a alinharem os conteúdos às estratégias
educacionais de forma a favorecer ao estudante o desenvolvimento de competências para:
• reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir
modificações no processo em que estiver envolvido, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo de
tomada de decisão, com fundamentação ética e responsável;
• desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional e o meio,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais;
• refletir e atuar criticamente sobre a esfera de sua atuação, compreendendo sua posição e
função na estrutura ou sistema sob sua responsabilidade, controle e/ou gerenciamento;
• desenvolver raciocínio crítico e analítico para operar com valores nas relações formais e
causais entre fenômenos característicos de sua área de atuação, expressando‐se de modo crítico
e criativo diante dos diferentes contextos;
• ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de
aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu
exercício profissional;
• desenvolver capacidade para transferir os aprendizados da vida e da experiência cotidiana para
o ambiente de trabalho do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos e sistemas,
revelando‐se profissional versátil;
• dominar os conhecimentos científicos básicos da sua área de atuação e ter raciocínio crítico na
interpretação dos dados, na identificação da natureza dos problemas e na sua resolução;
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• conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando‐lhe a leitura crítica de artigos
técnico‐científicos e a participação na produção de conhecimentos;
• lidar criticamente com a dinâmica do mundo do trabalho e com as políticas de sua área
profissional;
• desenvolver competências para o trabalho em equipe entre as diferentes profissões;
• manter‐se atualizado com a legislação pertinente à sua área profissional;
• manter‐se atualizado com a evolução do conhecimento e das práticas profissionais em seu
campo de atuação, através do envolvimento com a formação continuada;
• dentro da sua área profissional de formação, ampliar a preocupação com o desenvolvimento de
ações sustentáveis e responsáveis em relação ao meio ambiente.
Objetivando combater os efeitos desintegradores do enfoque disciplinar, fragmentado e
antidemocrático de hierarquização dos conteúdos, o UNICEP tem como desafio a
implementação de uma estrutura curricular flexível em substituição ao modelo de ‘grade’, com
vistas a possibilitar aos estudantes a ampliação dos seus conhecimentos e do desenvolvimento
de uma visão crítica que lhes permitam extrapolar a aptidão específica de seu campo de atuação
profissional. A flexibilização tem como princípio a interdisciplinaridade, a visão de ensino
centrada na criatividade e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (PDI 20182022, p. 98).
A vivência dessa implementação metodológica pressupõe formação contínua e em
serviço, que desperte ideias e práticas interdisciplinares e envolvimento com os novos
paradigmas educacionais. Dessa forma, os docentes precisam de fundamentos, de um olhar
aguçado, crítico e científico somados a sua capacidade técnica e a implementação por parte da
instituição de infraestruturas que favoreçam a interdisciplinaridade e a contextualização.
Algumas iniciativas foram realizadas na IES, no sentido de envolver os docentes com
ações voltadas à graduação. Foram promovidos palestras e cursos para a sensibilização e
motivação para a docência, apropriando-se de novas estratégias educacionais a serem
implementadas nas disciplinas ofertadas e a busca de um entendimento das características das
novas gerações de estudantes que ingressam anualmente. Há uma Comissão de coordenadores
de curso de graduação que discute e propõe estudos sobre o atual cenário do Ensino Superior na
Saúde e a formação docente como ferramenta para implementação de metodologias ativas de
ensino, aprendizagem e avaliação. No período 2016-2017 o UNICEP ofereceu, a todos os
coordenadores e docentes dos cursos de graduação, um curso de pós-graduação latu senso de
“Novas metodologias e gestão”. Ressalta-se que em 2017 a CPA ampliou suas ações junto a
uma Comissão de Coordenadores de seis cursos de graduação, para avaliação da prática
docente. Esta iniciativa desencadeou a discussão/reflexão sobre outras temáticas relacionadas a
atuação docente frente aos novos princípios contidos no PDI (2018-2022) e nos Projetos
Pedagógicos de cursos. Foi criada, no segundo semestre de 2018, a Comissão de
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Desenvolvimento Institucional (CDI), formada por membros representantes do corpo docente,
corpo administrativo, direção de graduação, assessoria pedagógica e CPA. Dentre as ações
apresentadas, discutidas e implantadas, a mais importante foi a criação do curso de Pósgraduação Lato Sensu, Inovação em Educação: Metodologias de Ensino e Tecnologias,
oferecido a todos os docentes, sem custo.
O curso teve seu início em Agosto de 2019 e o término previsto para Janeiro de 2020 foi
adiado devido a pandemia e necessidade de isolamento social. Embora não tenha atingido a
totalidade do corpo docente, de início, a participação vem crescendo à medida que o curso
avança e os módulos, que são direcionados para a prática docente, despertam o interesse.As
métricas do curso como avaliações ótimo/bom são de 86% e não houve evasões.
Ser docente no Século XXI, e especialmente no ensino superior implica, dentre outros
aspectos, lidar com desafios para os quais a maioria dos docentes não foi preparada, reforçando
a necessidade de investir em sua educação permanente para refletir sobre esses desafios,
desenvolver e aprimorar competências referentes aos conhecimentos, habilidades e atitudes e
preparar-se para a função docente (FREITAS et al., 2016)18.
Parte-se do princípio que o preparo para a função docente não significa apenas a
instrumentação técnica, com a apropriação de diferentes metodologias ativas de ensino,
aprendizagem e avaliação, mas também, uma reflexão crítica desta prática e da realidade onde
essa se realiza (FREITAS e ROSSIT, 2017)19.
Assim, torna-se essencial contar com recursos e mecanismos, que promovam atividades
de aproximação dos docentes aos currículos em processo de mudança, implementando-os de
acordo com o preconizado pelas políticas nacionais para a formação profissional.
Frente às novas demandas, soma-se a preocupação de criar condições que permitam, a
docentes e estudantes, uma crescente interação com as tecnologias da informação e
comunicação, no encurtamento das distâncias, no acesso aos novos conhecimentos produzidos e
na contribuição destas ferramentas para alavancar o ensino superior de qualidade.
Diante do novo contexto institucional (PDI 2018-2022 e PDI 2017), considerou-se
oportuno compreender características da atuação/função docente no UNICEP, as quais poderão
subsidiar a implementação de ações para a criação futura de um Programa de desenvolvimento
docente institucional. Um formulário eletrônico foi enviado por e-mail aos docentes,
abrangendo itens de caracterização da amostra de respondentes e itens em escala Likert de cinco
pontos (Concordo plenamente; Inclinado a concordar; Nem concordo, nem discordo; Inclinado a
discordar; Discordo plenamente).
18

FREITAS, M.A.O.; CUNHA, I.C.K.O.; BATISTA, S.H.S.S.; ROSSIT, R.A.S. Docência em Saúde: percepções de

egressos de um Curso de Especialização em Enfermagem. Interface: Comunicação, Saúde, Educação. 20(57), 2016.
19 FREITAS, M.A.O.; ROSSIT, R.A.S. A disciplina de Formação Docente em saúde: espaço para a prática
interprofissional e o desenvolvimento de competências. Enseñanza de las Ciências, nº Extraordinário: 2619-2624,
2017.
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As Figuras (24,25); (26, 27); e (28, 29) apresentam, respectivamente, a caracterização
dos docentes em relação ao sexo declarado, idade e tempo de experiência docente.

Figura 24. Caracterização dos docentes respondentes em relação ao sexo declarado, UNICEP, 2019.
Fonte: NAC (2019).

Figura 25. Caracterização dos docentes respondentes em relação ao sexo declarado, UNICEP, 2020.
Fonte: NAC (2020).
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Figura 26. Caracterização dos docentes respondentes em relação à idade, UNICEP, 2019.
Fonte: NAC (2019).

Figura 27. Caracterização dos docentes respondentes em relação à idade, UNICEP, 2020.
Fonte: NAC (2020).
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Figura 28. Indicadores de experiência docente no Ensino Superior, UNICEP, 2019.
Fonte: NAC (2019).

Figura 29. Indicadores de experiência docente no Ensino Superior, UNICEP, 2020.
Fonte: NAC (2020).
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O UNICEP realizou uma pesquisa a fim de avaliar a prática do corpo docente da
instituição. A coleta ocorreu por meio de um formulário eletrônico enviado por e-mail aos
docentes, havendo retorno de 68 respostas.
A seguir são apresentados os dados obtidos pela pesquisa, os quais apresentam
informações sobre práticas, técnicas e metodologias de ensino, assim com planejamento e
organização pedagógica do professor.

Figura 30. Atuação, prática e desenvolvimento docente no UNICEP, 2019.
Fonte: NAC (2019)

Figura 31. Organização, planejamento, formação e domínio dos métodos de ensino na docência no
UNICEP, 2019. Fonte: NAC (2019)
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Figura 32. Estratégias de avaliação e tecnologias de informação utilizadas pelo corpo docente e a
valorização do trabalho pelo UNICEP, 2019. Fonte: NAC (2019)

No ano de 2018 foi criado o Comitê de Desenvolvimento Institucional (CDI)
constituído por uma representação de Mantenedora, Assessoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional, Presidente da Comissão Enade, Diretora de Graduação,
Coordenadores dos cursos, CPA, procurador institucional, membro do COPAPI e representante
docente. Teve como objetivos: Ampliar os indicadores de qualidade institucionais de Cursos,
mantendo o foco nos processos de aprendizagem e comunicação e concretizar iniciativas
singulares em um planejamento integrado com foco e objetivos alinhados com a missão da
Unicep. Reuniões periódicas foram realizadas em busca de propostas inovadoras de melhorias
no sentido de promover um diferencial Institucional. As propostas apresentadas compõem o
planejamento estratégico para os próximos anos, no sentido de implementar ações de
desenvolvimento de tecnologias e inovações para a educação. A Tabela a seguir apresenta
propostas de melhorias para o desenvolvimento de novas tecnologias e inovação, de acordo com
os docentes.
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Tabela 12. Propostas de melhorias para o desenvolvimento de tecnologias e inovações para a
educação, apresentadas pelos cursos de graduação, UNICEP, 2018.
PROPOSTAS DE MELHORIAS

JUSTIFICATIVAS

Agricultura de precisão: detecção
de variabilidade espacial por
diferentes métodos e utilização de
técnicas de geoprocessamento;

A proposta é atual pois a agricultura de precisão é a
principal alternativa da agricultura sustentável, além de
englobar o tema mudanças climáticas pela proposta de
agricultura de baixa emissão de CO2 e sequestro de
carbono;

Jurimetria: observatório da
falência e recuperação judicial das
empresas no Brasil;

A proposta permite trazer o perfil nacional das
empresas em processos de falência e recuperação
judicial, a partir da análise do banco de dados dos
tribunais brasileiros;

Jurimetria: observatório das
famílias;

A proposta permite trazer o perfil das famílias na
Justiça objetivando a construção de um indicador
sócio-econômico e cultural;

Formação de Núcleo e Laboratório
de Fotônica destinada à Saúde: uso
de luz para o tratamento-LASERs
e LEDs. Parceria com o IFSC-USP
São Carlos, que já demonstraram
interesse no projeto;

O Núcleo contemplaria a multidisciplinaridade,
atendendo os diversos cursos de ciências da saúde e
áreas relacionadas às ciências biológicas;

Formação do Núcleo e Laboratório
de Odontologia Digital (Parceria
com a FOAr-UNESP Araraquara).

A Odontologia digital vem ganhando força nos últimos
anos, onde planejamentos e execução de casos clínicos
estão cada vez mais seguros e rápidos frente a
tecnologias de escaneamento, fluxo digital (clínicalaboratório), imaginologia, execução de peças
protéticas e prototipagem. Em todo Brasil apenas uma
escola, até o presente momento, oferece a disciplina de
Odontologia Digital.

Criação de Jogos Digitais
(GameDesigner) com Enfoque em
Educação Nutricional e Alimentar
para Crianças e Adolescentes

Os jogos digitais podem ser ferramentas úteis para a
educação e uma forma de trabalhar conhecimentos,
descobertas e desafios. Com o advento das novas
tecnologias da informação e da comunicação e, por
consequência, dos jogos eletrônicos.

Implantação de um FOODLAB
integrado a um Restaurante
Escola, construído e equipado com
tecnologias modernas para o
planejamento, produção e
distribuição de refeições e que será
local de atividades acadêmicas
(ensino, pesquisa e extensão) de
diferentes disciplinas e campo de
estágio do Curso de Nutrição.

O espaço, com a integração de uma área de produção
de refeições, um espaço para cozinha experimental e
uma cozinha-escola pode atender a comunidade
universitária com refeições equilibradas e de baixo
custo, tornar-se espaço de aprendizagem para alunos de
diferentes disciplinas do Curso de Nutrição e para a
população (em atividades de extensão voltadas à
alimentação segura e saudável), além de permitir a
realização de diferentes pesquisas e colaborar na
formação de profissionais aptos a atuar no mercado de
trabalho de forma proativa, dinâmica, inovadora e
ética.
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Criação e manutenção de um
portal na internet, para divulgação
de informações confiáveis sobre
alimentação e nutrição, cujo
principal serviço seria o
esclarecimento de dúvidas e a
divulgação de informações com
base em evidência científica a
respeito do tema.
Laboratório de Práticas Simuladas
de Atendimento em Nutrição, com
sala espelhada (abordagem
multidisciplinar).
Laboratório de Nutrição Clínica
Avançada com Calorimetria
Indireta - desenvolvimento de
projetos de pesquisa - Observatório
da Nutrição
Capacitação docente para uso da
Metodologia PBL (Aprendizagem
Baseada em Problemas) e outras
metodologias ativas.
Integração das disciplinas
semestrais pelo Programa
Integrado Multidisciplinar (PIM)
- Implementar um modelo
educacional inovador que utilize a
temática sustentabilidade como
norteadora do ensino e da
aprendizagem, priorizando a
aprendizagem, a partir de
situações-problema, integrando das
matrizes curriculares dos cursos
das áreas de saúde, exatas e
humanas.
Empresa Junior Móvel
Laboratório de Marketing digital

Laboratório de RH 4.0
Atualização dos computadores dos
laboratórios com aquisição de
equipamentos e softwares Apple
para edição de imagens, animação
e 3D e outros;
Lab.In - Laboratório
multidisciplinar de disrupção e
inovação. Composto por todas as
áreas do conhecimento abarcadas

O portal faria textos de fácil compreensão e com
fundamento científico esclarecendo "fake news" e
dúvidas enviadas por leitores. O portal também poderia
contar com outras seções, como de receitas simples e
saudáveis (com vídeos de orientação), de jogos com
temática de educação nutricional e outros.
Alunos do curso de Nutrição precisam ser treinados a
fazer atendimento individual clínico e um laboratório
como esse permitiria que alunos pudessem assistir
atendimentos para começarem a se inteirar de formas
de abordagem, relacionamento profissional-paciente,
postura no atendimento, vocabulário, entre outros.
Agregar a Nutrição Clínica, Esportiva e suas interfaces
com métodos inovadores e avançados - agregando
ensino, pesquisa e extensão. O local deverá contar com
instrumentos de Avaliação de Composição Corporal
como aparelho de bioimpedância multifrequencial e de
calorimetria indireta.
Atualização do corpo docente em metodologias ativas
de ensino
Os resultados com o Curso de RH foram excelentes e
os alunos conseguiram absorver conhecimentos de
vários pontos de vista diferentes.

A IES, por desenvolver Ensino, Pesquisa e Extensão,
representa local adequado para o desenvolvimento de
novas metodologias que possibilitem a vivência prática
de situações-problema e a busca por soluções por parte
da comunidade acadêmica.

Levar às ONGs e empreendedores, atendimento
especializado em Administração;
Criar um ambiente criativo, atualizado e diferenciado
aos alunos e ao aprendizado;
Criar um ambiente onde o RH seja mais automatizado,
focando suas atividades em questões estratégicas e não
mais em ações manuais, com programas específicos e
inovadores.
O mercado publicitário utiliza cada vez mais as
plataformas Apple em detrimento às demais. Não raro
o aluno chega numa agência sem ter tido contato com
essas tecnologias;
o Lab.In teria como motor o aprendizado por desafios a
partir de propostas de produtos e serviços inovadores
em cada área. Uma forma de internalizar o ecossistema
de inovação presente em São Carlos e criar pontes
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pelo escopo institucional;
Laboratório de Business Inteligente
e sistema de Inteligência
competitiva
Implantar Projeto de atendimento
à comunidade interna e externa, do
UNICEP, sobre Recrutamento e
Seleção no mercado de trabalho e
Gerenciamento de Carreira
Levar cursos de extensão para as
empresas
Promover empreendedorismo
social para comunidade carente
(capacitação de professores e
alunos);
Capacitação docente para usar e
ensinar alunos a WEKA
(ferramenta estatística ) para
analisar dados em Inteligência
Artificial com uso de Bando de
dados sobre os funcionários;

colaborativas entre a comunidade acadêmica e o
conjunto de empresas e startups que o compõe;
Apresentar e treinar nossos alunos para a realidade da
inteligência de dados para a tomada de decisões.

Orientar e sanar dúvidas das pessoas sobre
Recrutamento e Seleção e Gestão de Carreira
Estabelecer e /ou melhorar parcerias e convênios com
empresas da cidade e região

Inovação no ensino de RH

Uso de portfólio reflexivo de
aprendizagem virtual

Utilizado em várias instituições inclusive
internacionais como ferramenta pedagógica de cursos
que utilizam metodologias ativas de aprendizagem
como em Maastrich e Ottawa.

Promover a leitura e interpretação
de textos, por exemplo, Clube da
Literatura, Artes e Cinema;

Melhorar a base de conhecimento dos alunos

Laboratório de Práticas
Multidisciplinares nas áreas de
Educação e Saúde;
Construção de piscina
instrumentada para aquisição de
dados de força propulsiva nos
diversos estilos de natação.
Laboratório de informática para
práticas contábeis, com layout
adequado, baseado em estações de
trabalho.

Integrar ensino, pesquisa e extensão, através da oferta
de atividades que atendam tanto às demandas da
comunidade acadêmica quanto da comunidade de São
Carlos e região;
No Brasil não se encontram muitas piscinas com essa
característica, o que possibilita grande capacidade de
produção científica apoiada na mensuração de forças
no nado - produção de pesquisa e conhecimentos de
ponta;
Criar um ambiente adequado para as práticas contábeis,
utilizando sistemas informatizados para as disciplinas
do curso, de acordo com a sistemática atual;

DataShow e acesso a internet nas
salas de aula

Atualmente o controle é feito por meio da entrega dos
comprovantes em papel, o sistema permitiria o
cadastramento diretamente pelos alunos, com validação
pelo professor encarregado das atividades.
Para utilizar as ferramentas adequadas e mais
modernas, no ensino-aprendizagem

Cursos de atualização para os
professores

O uso de novas ferramentas de ensino demandam a
atualização dos docentes em metodologia de ensino

Disponibilizar sistema de registro e
controle informatizado das
Atividades Complementares.
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Criação do posto de atendimento
do NAF/UNICEP, com sala de
Criar ambiente adequado para os alunos vivenciarem as
atendimento com acesso ao público,
práticas fiscais e desempenhar o papel social da IES, de
conjunto de mesas e cadeiras,
atendimento à comunidade.
computador e impressora com
acesso a internet e linha telefônica
Reformulação do laboratório de
anatomia, que contemplaria todas
as áreas da saúde com aquisição de
mesa digital para o ensino de
anatomia geral e específica através
do uso de peças anatômicas digitais
em 3D, interativas;
Mesa dissecação de Anatomia e
tablets para as bancadas para
acessar o software 3D;
Avaliação e tratamento através da
Realidade Virtual e TV 50';
Prontuário Eletrônico para a
Clínica de Fisioterapia;

Plataforma computacional de baixo
custo Kit arduino Uno R3 básico;

Bonecos de simulação;
Criar espaço de atendimento ao
docente a respeito do processo de
inclusão e o stress que é gerado
para eles, desenvolvendo Síndrome
de Burnout e gerando
afastamentos;

Aparelho de Tomografia
Computadorizada

Laboratório Experimental de
Arquitetura e Urbanismo (LEAU);

Fazer dissecação virtual do corpo e órgãos para
utilização de projetos de pesquisas e aulas práticas em
3 D;

Recurso lúdico, interativo e promove maior aderência
pelo paciente ao tratamento;
Otimiza o manuseio dos dados de avaliações, acesso
multidisciplinar, proporciona a referência e contra
referência Interclínicas ;
Preparar os alunos de Fisioterapia a empregar
tecnologia de baixo custo, para realizar aferições de
sinais vitais em diferente situações (atividades de
reabilitação, atividades da vida diária, em repouso,
órteses );
Aproximação da realidade, segurança para o
procedimento de ressuscitação;
A inclusão é processo que não tem volta e muitos
professores se sentem frustrados ou não sabem como
lidar, dentro da sala de aula, com alunos com
deficiência, transexual, religião de matrizes africanas,
entre outros;
As técnicas avançadas de diagnóstico, como
ressonância magnética e tomografia computadorizada
tornaram-se ferramentas úteis para confirmação do
diagnóstico presuntivo de lesões estruturais no cérebro
e neoplasias cerebrais na prática da medicina
veterinária de pequenos animais e grandes animais,
permitindo o planejamento do tratamento clínico
cirúrgico;
O LEAU tem como meta incentivar a valorização do
projeto arquitetônico como prática e trabalho social dos
alunos junto à comunidade para melhorar sua qualidade
de vida, oferecendo conhecimentos e práticas para
qualificação do ambiente urbano que se utilizam dos
instrumentos da arquitetura como forma de
transformação social; fomentar as atividades de
extensão no curso, promover a interdisciplinaridade;
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O NAC realizou uma pesquisa para avaliar o conhecimento que os docentes têm em
relação às ações planejadas sobre o ensino. As figuras a seguir mostram os resultados das 95
respostas dos docentes sobre alguns aspectos de interesse.

Figura 33. Conhecimento dos docentes sobre ações planejadas e efetivamente executadas. UNICEP,
2019. Fonte: NAC (2019).

Figura 34. Políticas de ensino que foram implementadas na graduação, UNICEP, 2019.
Fonte: NAC (2019).
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Figura 35. Políticas de ensino que foram implementadas na Pós-graduação, UNICEP, 2019.
Fonte: NAC (2019).

Figura 36. Políticas institucionais implementadas em extensão, UNICEP, 2019.
Fonte: NAC (2019).
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Figura 37. Programas implementados de atendimento ao estudante, UNICEP, 2019.
Fonte: NAC (2019).

3.1.1 NOVOS DESAFIOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NO ANO DE
2020.
Sabe-se que o setor educacional foi um dos setores mais afetados pela crise histórica do
Coronavírus, por motivos de comportar locais que reúnem presencialmente centenas e milhares
de pessoas, de diversos lugares, sendo mais propício à propagação viral.
Assim, foi necessário de forma rápida e emergencial, que a UNICEP se adequasse a
essa nova e inesperada situação de isolamento social e mudasse o ambiente e metodologia de
ensino e aprendizagem. Dentre os movimentos realizados pela instituição têm-se: investimentos
na ampliação de recursos da plataforma D2L, implantação do ambiente virtual para todos os
cursos e docentes dos 3 campis, criação de salas virtuais no AVA da D2L e treinamento de
docentes para utilização da plataforma. Uma verdadeira força tarefa foi realizada pela UNICEP,
muitas pessoas colaboraram e treinamentos rápidos foram implementados. Entretanto, nessa
nova fase, os indicadores de avaliação institucional devem acompanhar os desafios dos
coordenadores e docentes para balizar o planejamento estratégico com o tema central sobre o
futuro do ensino da UNICEP pós-pandemia. Grandes consultorias e especialistas da área de
ensino superior do país e SEMESP tem discutido possíveis cenários e tentam responder
questões que têm afligido o setor diante de várias incertezas. Os novos modelos pedagógicos
implantados durante a crise permanecerão sendo adotados? Um novo modelo híbrido vai
Relatório de Autoavaliação Institucional 2020/2021

110

prevalecer? Os estudantes se sentirão seguros para voltar às salas de aula mesmo após o fim da
pandemia? E como um possível novo comportamento entre os alunos afetará o campus e a
infraestrutura das IES? Portanto, entramos em nova fase de modelo acadêmico e o setor de
avaliação institucional entende que esse trabalho é complexo e multidisciplinar e deve ter como
pauta cenários de curto, médio e longo prazo.
Considerando esta necessidade de adaptação por parte de todos, o NAC/CPA elaborou
um instrumento de pesquisa com o objetivo de mapear as atividades desenvolvidas durante o
período de isolamento social, a fim de identificar as demandas por parte dos coordenadores e
docentes e discentes elencando possíveis oportunidades de melhoria, de forma a fomentar ações
que favorecessem o ensino e a aprendizagem durante este processo.
Nesse relatório, apresentamos avaliação da percepção de desafios e demandas de
discentes, docentes e coordenadores e comparamos a avaliação em quatro períodos (abril,
maio,junho/julho, agosto/setembro), concretizando então 04 fases deste acompanhamento.

Análise Comparativa Fases 1, 2, 3 e 4 (Abril, Maio, Junho/Julho e Agosto/Setembro) do
Acompanhamento das atividades durante o isolamento social-Ano 2020

O objetivo da pesquisa foi acompanhar as demandas levantadas pelos docentes e
coordenadores dos cursos de graduação do UNICEP e comparar esses indicadores no decorrer
do tempo, observando melhorias e oportunidades, balizando tomada de decisões para assim
fortalecer o processo de ensino em seu novo formato. A pesquisa contou, em suas quatro fases
com 62, 140, 109 e 117 respondentes, nesta ordem, representando 30%, 68%, 53% e 61% do
quadro total de coordenadores e docentes da instituição.
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Figura 38. Gráfico comparativo da questão “Está conseguindo realizar as atividades acadêmicas durante o
período de isolamento?”. Fonte: NAC (2020).

Observa-se, na percepção de docentes e coordenadores, melhorias na capacidade de
execução de atividades acadêmicas ao longo do período analisado (abril a setembro). A
adaptação se mostra efetiva dado o crescimento percentual de melhorias da fase 2 (91,4%)
comparada a fase 1 (67,74%)..

Figura 39. Gráfico comparativo da questão “Quais têm sido seus maiores desafios durante o período de
isolamento social?”. Fonte: NAC (2020).
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Dentre os maiores desafios enfrentados pelo corpo docente do UNICEP no período de
isolamento social, têm-se:
●

SOBRECARGA: Na Fase 3 - Junho/Julho a porcentagem da Sobrecarga foi de 46,43%

e caiu cerca de 14% na Fase 4 (32,86%);
●

ADESÃO DOS ALUNOS EM AULAS/ATIVIDADES: A percepção dos docentes nas

faltas dos discentes foi crescente 3,5% para 20,71% e 30% nessa última Fase. Assim, pode-se
concluir que com o passar dos meses a presença e efetiva participação dos alunos nas atividades
foi decrescendo;
●

INTERAÇÃO COM A PLATAFORMA INSTITUCIONAL D2L: Na Fase 2 esse item

apresentava o percentual de 38% e na Fase 3 e 4 esse percentual diminuiu em mais de 19% das
respostas. Essa diminuição pode estar associada ao levantamento de dados realizado pelo NAC,
ações e capacitações oferecidas pela instituição e ao constante acesso a essas ferramentas, que
propicia o aprendizado prático;
●

UTILIZAÇÃO DE MATERIAL ADEQUADO NO AMBIENTE VIRTUAL: Em

comparação à Fase 2 obtém-se um aumento de aproximadamente 14% em relação à Fase 4. Já
na Fase 3, a pesquisa atual diminuiu mais de 4%.
●

INTERAÇÃO COM OS ALUNOS: Na Fase 4 - obteve-se uma porcentagem de

18.57%, na Fase 3 a porcentagem foi de 6.43% e 15.71% na Fase 2;
●

USO DE FERRAMENTAS DIGITAIS DE MODO GERAL: Nesta categoria observa-

se uma diminuição nos relatos de dificuldades de uso das ferramentas (de 16% para 8%).
●

IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES PRÁTICAS: Percebe-se que tal

desafio sempre esteve presente, mas é citado por uma quantidade baixa de respondentes (na casa
dos 2%);

●

CRIATIVIDADE PARA CRIAR CONTEÚDO EAD: Já não mais observado na Fase 4,

foi um desafio citado apenas na Fase 3.
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Foram realizadas as comparações das respostas dos docentes em relação ao apoio da
instituição. Lembrando que o NAC/CPA dividiu cada resposta em categorias, contabilizando
suas respectivas porcentagens para um melhor efeito de comparação. Lembrando que, Q3 = o
questionário aplicado na Fase 3 (Junho/Julho) e Q4 = o questionário aplicado na Fase 4
(Agosto/Setembro).
Tabela 13. Solicitações de apoio categorizadas
Categoria
Descrição
SEM OPINIÃO FORMADA
Prefiro não opinar
SEM NECESSIDADE DE APOIO Não necessita de ajuda/auxílio no momento
SEM NECESSIDADE DE APOIO Até o momento está tudo conforme o esperado
SEM NECESSIDADE DE APOIO O apoio está satisfatório
MATERIAL/FÍSICO
Melhorar a plataforma disponível
Aluno ter acesso à internet e os equipamentos
MATERIAL/FÍSICO
necessários para a aula
MATERIAL/FÍSICO
Possuir uma lousa
MATERIAL/FÍSICO
Maior facilidade de acesso às Bibliotecas Virtuais
MATERIAL/FÍSICO
Suporte geral
Disponibilizar novos equipamentos/plataformas
MATERIAL/FÍSICO
para melhorar as aulas
Oferecer suporte, instrução e orientação aos
TÉCNICO/PESSOAL
alunos/docentes e ferramentas
Orientação ao docente quanto ao uso da
TÉCNICO/PESSOAL
ferramenta
TÉCNICO/PESSOAL
Atenção ao pagamento do salário
TÉCNICO/PESSOAL
Autonomia aos docentes
Compreensão de planejamento, preparação do
TÉCNICO/PESSOAL
material e realização das aula
TÉCNICO/PESSOAL
Oferecer treinamentos contínuos
Tarefas que podem comprometer o cumprimento
TÉCNICO/PESSOAL
dos prazos estipulados
TÉCNICO/PESSOAL
Oferecer apoio/suporte contínuo
Maior interação/participação do(s)
TÉCNICO/PESSOAL
coordenador(es)
TÉCNICO/PESSOAL
Agilidade no atendimento das demandas sugeridas
Melhor comunicação entre aluno – docente INFORMACIONAL
coordenador
Alternativas ás atividades presenciais (avaliação e
INFORMACIONAL
atividades práticas)
Maior disponibilidade e contato com direção e
INFORMACIONAL
mantenedores
INFORMACIONAL
Reuniões frequentes
Maior divulgação de informações sobre as
INFORMACIONAL
decisões tomadas pela gestão
INFORMACIONAL
Pesquisa sobre o motivo de alunos não assistirem
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%(Q3) %(Q4)
0
4,27
15,5963 11,11
10,0917 7,69
6,422
8,55
3,6697 7,69
2,7522
0,9174
0,9174
4,5871

0,85
0
2,56
4,27

2,7522

4,27

6,422

7,69

4,5871
2,7522
3,6697

1,71
6,13
0,85

2,7522
2,7522

3,42
3,42

2,7522
2,7522

0
5,98

0,9174
0

1,71
3,42

2,7522

1,71

2,7522

3,42

0,9174
0

0,85
0,85

4,5871
1,8348

2,56
2,56
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as aulas
Disponibilizar diário online, para registro de
conteúdos e faltas
0
1,71
Dificuldade para a realização de atividades/provas
de modo virtual
1,8348 0,85
Apoio especial referente aos estágios
0
0,85
Inserir uma fase motivacional (principalmente
devido à pandemia)
2,7522
0
Disponibilizar um planejamento para os docentes
antecipadamente
4,5871
0
Incluir um tutor por disciplina para os alunos
tirarem dúvidas
0,9174
0
Fonte: NAC (2020)

INFORMACIONAL
INFORMACIONAL
INFORMACIONAL
INFORMACIONAL
INFORMACIONAL
INFORMACIONAL

Para entender as solicitações nas duas últimas fases, analisa-se o seguinte cenário:
●
Questionário de Junho/Julho: Respondentes Sem necessidade de apoio - 32,1%,
necessidade Material/Físico - 15,6%, Técnico/Pessoal - 29,4% e Informacional - 22,9%.
●
Questionário de Agosto/Setembro: Respondentes que não declararam uma opinião
formada - 4,27% não solicitaram apoio - 27,35%, necessidade Material/Físico - 19.65%,
Técnico/Pessoal - 33,33% e Informacional - 16,23%.

A necessidade de apoio da categoria TÉCNICO/PESSOAL diminuiu 3,93% da fase
anterior para a atual.
A porcentagem das respostas da categoria necessita de apoio MATERIAL/FÍSICO
aumentou 4,05% da Fase 3 para Fase 4.
A necessidade de apoio na categoria INFORMACIONAL diminuiu 6,67% na Fase 4.
De acordo com os resultados acima, o percentual de docentes que precisam de apoio
diminuiu, porém, surgiu uma nova categoria que são respondentes que não quiseram opinar.
As demandas envolvendo o setor técnico/pessoal são as que possuem uma porcentagem
maior de demandas em relação às demais categorias. Deve-se atentar a essa categoria para
diminuir a quantidade de solicitações, aumentando assim o número de docentes que não
necessitam de apoio.
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DESAFIOS
Diante das políticas educacionais para o ensino no UNICEP identifica-se a necessidade
de criar um espaço permanente de formação docente, para que a prática docente possa estar
alinhada aos novos projetos pedagógicos dos cursos e à filosofia do uso de metodologias ativas,
a fim de preparar os estudantes na perspectiva do perfil profissional previsto nos documentos
institucionais (PDI 2011-2015, PDI 2018-2022, PPI, PPC) e diretrizes curriculares nacionais
para os cursos de graduação no Brasil.
A docência mediadora é uma prática que vai sendo construída no processo ensinoaprendizagem, ancorando-se no pensar do professor sobre "o que fiz, o que estou fazendo, por
que estou fazendo e o que posso fazer" no campo do trabalho educativo. São interrogações
presentes a cada momento, cujas respostas vão tendo contornos diferentes nos diversos modos
de fazer, pensar e investigar a própria prática docente (Batista et al., 2010)20.
De acordo com Batista e Rossit (2014)

21

o ensino inovador: a) nutre-se da

disponibilidade de avançar, contando com um claro compromisso de garantir conteúdos sólidos.
O conhecimento torna-se núcleo, não porque já esteja pronto, e sim porque pode ser
questionado, debatido, enfim construído; b) tem na interação dialógica com os estudantes um
pilar fundante, respeitando e valorizando seus saberes prévios e assumindo a relevância de
mediar os processos de aprendizagem acadêmica; c) privilegia as metodologias que possibilitam
interações produtivas, tendo em vista o compromisso com uma apropriação crítico-reflexiva e
assumindo um enfoque problematizador; e, d) coaduna-se com uma perspectiva de avaliação
formativa, centrada no binômio desenvolvimento/monitoramento e que tem como centro o
acompanhamento da aprendizagem.
Criar possibilidades da interdisciplinaridade, de modo que as diferentes disciplinas ao
longo da formação possam estar interligadas, evitando-se a fragmentação entre os conteúdos e
as disciplinas. Mais do que uma integração de conteúdos, a interdisciplinaridade é uma atitude
perante o conhecimento que concilia as propostas e ações curriculares.
Ressalta-se que cada um dos novos PPCs possuem um Programa Integrado
Multidisciplinar - PIM, com o objetivo de integrar os diferentes conhecimentos a partir de uma
temática ou campo de atuação profissional escolhida pelo curso e que vem trazendo, de acordo
com os relatos dos alunos e docentes, uma grande contribuição desde o início do curso, para
uma formação direta para a atuação profissional.
20 BATISTA, S.H.S.S. e cols. Docência, inovação curricular e formação em saúde: um estudo em

periódicos nacionais. XV ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. UFMG/BH/MG.
2010. Disponível em http://www.fae.ufmg.br/endipe/
21 BATISTA, S.H.S.S.; ROSSIT, R.A.S. Aprendizagem, Ensino e Formação em Saúde: das experiências às
teorias em construção. In: Batista, N.A.; Batista, S.H.S.S. (Org.). Docência em Saúde: temas e
experiências. 2ed. São Paulo-SP: SENAC, p. 57-72, 2014.

Relatório de Autoavaliação Institucional 2020/2021

116

Segue a avaliação qualitativa das políticas de Ensino do UNICEP:

Ensino

Metodologias de
Ensino

Infraestrutura

Gestão da
Graduação

Tabela 14. Avaliação qualitativa do Ensino no UNICEP, 2019.
Oportunidade de Melhorias e Ações
Pontos Fortes
sugeridas pela CPA
-Palestras de sensibilização e
motivação para a ação docente;
-Grupo de Metodologias Ativas;
- Curso de Pós-Graduação para
os docentes “Novas
Metodologias e Gestão”;
- Pós-graduação Lato Sensu,
Inovação em Educação:
Metodologias de Ensino e
Tecnologias.

- Ampliação Espaço físico da
IES;

- A Diretora de Ensino de
Graduação do UNICEP é doutora
em Educação;
- Grupo de coordenadores de
curso em reuniões sistemáticas;
- Implantação dos novos PPCs;
- Criação de disciplinas
interdisciplinares por cursos;
- Acompanhamento das reuniões
junto aos NDEs, de cada curso.

- Implementar as estratégias educativas de
metodologias ativas de ensino, aprendizagem;
- Mudar a cultura avaliativa do desempenho do
estudante numa perspectiva formativa;
- Incentivar ao uso das TICs nos processos de
ensino e aprendizagem;

- Adquirir mais equipamentos audiovisuais;
- Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) efetivo e
integrado com o NAC;

- Maior autonomia da Diretoria de ensino de
graduação;
- Fortalecer as ações do Grupo de
coordenadores alinhadas aos novos Projetos
Pedagógicos de Curso;
- Utilização das pesquisas do NAC na tomada
de decisões institucionais;

- Maior autonomia da Diretoria de ensino da
graduação no papel de articuladora, oferecendo
condições para que os docentes trabalhem de
modo integrado e coletivamente;

Engajamento
Docente

-Criação do CDI, Comissão de
Desenvolvimento Institucional;
- Colegiados de Curso com mais
autonomia;

- Dar continuidade ao Programa de Formação
Docente para prepará-los com estratégias
educativas de metodologias ativas;
- Compartilhamento entre docentes das
estratégias educativas utilizadas e dos
resultados obtidos - os fazeres docentes,
criando uma premiação das melhores práticas
aplicadas e avaliadas;
- IES divulgar pela Imprensa as conquistas e as
práticas docentes;
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Avaliação das
Políticas de
Ensino

- Pesquisa sobre a Prática
docente realizada
semestralmente;
- Relatórios de Avaliação dos
Cursos, realizados anualmente.

- Otimizar a divulgação dos Resultados;
- Avaliar os PPCs integrando o NDE, docentes,
estudantes e NAC;
- Criar uma sistemática de acompanhamento do
trabalho docente nas diferentes disciplinas, para
analisar a pertinência das estratégias educativas
utilizadas e o alinhamento com os princípios
pedagógicos dos PPCs;
- Registrar e divulgar as iniciativas
pedagógicas;
- Encaminhar as avaliações do NAC para NAP;
- Intensificar as pesquisas de acompanhamento
de Egresso;
- Formular novas Metas e Ações após os
resultados das pesquisas institucionais;
Fonte: NAC (2019).

AVALIAÇÃO DA PESQUISA INSTITUCIONAL
(MARÇO/2019)
O Centro Universitário Central Paulista – UNICEP mantém uma variedade de
atividades científicas, contando com linhas de pesquisa em Ciências Exatas, Humanas,
Biológicas e da Saúde. Muitas dessas pesquisas, principalmente as da área de Ciências da
Saúde, mesclam-se com as atividades de extensão, promovidas pela UNICEP, em suas
comunidades local e regional.
No ano de 2006, a UNICEP teve uma importante conquista em direção à consolidação e
ampliação de suas linhas de pesquisas: a concessão, pelo CNPq, de 10 bolsas de Iniciação
Científica dentro do programa conhecido como Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica – PIBIC/CNPq. Desde 2014 a UNICEP vem sendo contemplada com 13 bolsas.
Desde 1996 que a UNICEP vinha pleiteando essas bolsas e essa concessão veio do
resultado conjunto de ações tais como a realização do Congresso de Iniciação Científica – CIC
(em 2019 aconteceu a 21ª edição), o Congresso Nacional de Pesquisadores – CONAPE (17a
edição, em 2019), entre outros. Isso evidencia que as pesquisas em andamento na UNICEP têm
mérito científico e o reconhecimento das agências de fomento como o CNPq e a FAPESP.
Algumas pesquisas têm estreita relação com outras instituições e empresas. A UNICEP visa
intensificar os esforços para ampliar o financiamento institucional de projetos de pesquisa,
principalmente aqueles em parceria com a comunidade. Também visa ampliar a concessão de
bolsas de Iniciação Científica dentro do Programa de Bolsa Auxílio de Iniciação à Pesquisa
Científica – PROBAIC/UNICEP. Este programa é voltado para a iniciação à pesquisa de alunos
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de cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior mantidas pela ASSER. Além disso,
uma meta prioritária será a manutenção e ampliação da quota institucional de bolsas de
Iniciação Científica do PIBIC/CNPq. Mais ainda, a UNICEP empenhará esforços para buscar,
entre as agências de fomento à pesquisa, recursos para ampliar a quantidade e principalmente a
qualidade das atuais linhas de pesquisa. A UNICEP também mantém uma busca permanente por
parcerias com vários setores da comunidade para que a cooperação mútua possa levar à
produção de conhecimento, à resolução de problemas e à integração maior entre instituição e
comunidade.
Além do supracitado, em 2012 a UNICEP se inscreveu no Programa Ciência sem
Fronteiras do CNPq e passou a ter acesso ao Portal Capes Periódicos.

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PESQUISA
A Coordenadoria de Pesquisa é o órgão responsável por todas as atividades de
pesquisas, publicações e eventos científicos. Dentre as atividades, destacam-se:
●

Simpósios Continuados;

●

Programas de incentivo à pesquisa de iniciação científica: PROBAIC / PROVIC /

PIBIC;
●

Congresso de Iniciação Científica: CIC – UNICEP;

●

Congresso Nacional de Pesquisadores: CONAPE – UNICEP;

●

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP;

●

Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA;

●

Revista Multiciência – Ed. UNICEP;

●

Coordenação institucional do Programa Ciência sem Fronteiras;

●

Responsabilidade institucional pelo Portal Capes Periódicos;

O objetivo fundamental nesta área de atividade é a institucionalização da pesquisa,
vinculando-a estreitamente ao trabalho didático, à pós-graduação e à iniciação científica,
mediante a definição, a institucionalização e a consolidação de grupos de excelência, além da
ampliação dos recursos destinados ao desenvolvimento da pesquisa e à elevação do seu nível de
qualidade.
Os projetos que eventualmente envolvem pesquisas em seres humanos são analisados
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNICEP e, sendo aprovados, são acompanhados, em seus
aspectos éticos e científicos, por uma coordenação científica, mediante relatórios periódicos.
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PROGRAMA DE ESTÍMULO À PESQUISA CIENTÍFICA – PEPCI
O Programa de Estímulo à Pesquisa do Centro Universitário Central Paulista (PEPCI),
tem como objetivo principal propiciar condições favoráveis à elaboração e desenvolvimento de
atividades que contribuam diretamente para a melhoria da pesquisa do Centro de Universitário
Central Paulista – UNICEP. Os projetos podem ser desenvolvidos de forma individual ou
coletiva, tendo, neste último caso, como coordenador, um dos membros da equipe que tenha, no
mínimo, a titulação de doutor ou de mestre doutorando e apresente produção científica e
tecnológica relevante para o projeto a ser desenvolvido. Para desenvolver os projetos, o(s)
pesquisador(es) conta(m), além das horas atividades, com um auxílio financeiro para despesas
de capital e/ou de custeio. Por meio do PEPCI, a UNICEP tem incentivado, cada vez mais, os
seus docentes e discentes a trilharem, com sucesso, o caminho do ensino e da pesquisa.
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Central Paulista, foi
criado pela Resolução no 001/2005, de 14.03.2005. Foi constituído conforme Resoluções
números 002/2005, de 15.03.2005; 006/2005, de 13.10.2005; 007/2005, de 23.02.2006;
001/2008, de 25.02.2008 e 002/2008, de 30.06.2008. O registro do CEP foi aprovado pela
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), do Ministério da Saúde, em reunião
realizada no dia 30.09.2005. A renovação do registro foi aprovada pela CONEP em 26.11.2014.
Na UNICEP, todas as pesquisas que envolvem seres humanos, direta ou indiretamente,
são apreciadas pelo CEP, de acordo a Resolução nº 466/2012 e da Norma Operacional 001/2013
do Conselho Nacional de Saúde. No ano de 2014 o CEP apreciou 38 projetos institucionais.
COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS – CEUA
A UNICEP também conta com a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), para
os casos de pesquisas envolvendo animais. No Centro Universitário Central Paulista (UNICEP)
a Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA/UNICEP foi constituída pela Resolução
CONSEPE 008/2008, de 08 de março de 2008 e, posteriormente com a criação do CIUCA pela
Resolução CONSEPE 007/2012, de 10 de dezembro de 2012, com atribuições de receber e
analisar os aspectos éticos dos protocolos de ensino e pesquisa do UNICEP e de outras
instituições de ensino/pesquisa. O CEUA/UNICEP tem como base, os princípios éticos na
experimentação animal e os pressupostos estabelecidos nas regulamentações do Conselho
Federal de Medicina Veterinária, Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório e
Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal.
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CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
A UNICEP mantém uma política de promoção de eventos visando o congraçamento e a
divulgação dos projetos de pesquisa em andamento, bem como promover e estimular o espírito
científico e de investigação entre docentes, discentes e comunidade. Dentro dessa política,
destacam-se os eventos a seguir.
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – CIC
Em 1996, ocorreu a primeira edição do Congresso de Iniciação Científica da Associação
de Escolas Reunidas–ASSER, denominado CIC–ASSER. A partir de 2004, passou a ser
Congresso de Iniciação Científica do Centro Universitário Central Paulista–UNICEP,
denominado CIC–UNICEP. Desde então, o CIC–UNICEP tem evoluído em seu formato e,
fundamentalmente, em sua qualidade, se consolidando como um importante fórum de
divulgação de trabalhos de iniciação científica.
Em 2019 comemoramos a 21a edição do congresso, denominada 21o CIC–
UNICEP/2019, organizada pelo Centro Integrado de Pesquisa (CENIP) e promovida pelo
Centro Universitário Central Paulista. Essa edição teve por tema “Em busca do saber e da
imaginação”, representando a essência desse evento que é não só divulgar os projetos de
pesquisa em andamento mas também despertar e promover o interesse pela iniciação científica,
a pesquisa e a inovação. Nessa edição contamos com a participação de 363 trabalhos e 1407
participantes das mais diversas áreas do conhecimento.
O evento é voltado para a difusão da produção científica dos alunos universitários
matriculados em cursos de graduação de Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas,
nas diversas áreas do conhecimento, onde terão um ambiente propício e estimulante para
discutir e divulgar as atividades de pesquisa realizadas em seus programas de iniciação
científica, trabalhos de conclusão de curso, estágios, treinamentos e monitorias.
A importância do evento está em acreditar na potencialidade dos universitários, dandolhes oportunidade de troca de conhecimentos e de amadurecimento na busca pessoal de suas
potencialidades e autoconfiança.
Ao incentivar e promover a pesquisa científica, a UNICEP demonstra seu engajamento
e sua fé na produção do ensino superior de qualidade das Instituições de Ensino Superior
públicas e privadas.
De modo geral, a cada ano aumenta o número de estudantes que participam e
apresentam trabalhos no CIC. A cota de 13 bolsas PIBIC/CNPq proporcionou um renovado
interesse pela iniciação científica.
A área de Ciências Humanas sempre foi a de maior produção científica, o que se deve
também ao maior número de alunos matriculados em cursos oferecidos nesta área. No entanto,
observa-se um aumento consistente de participação nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde,
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Meio Ambiente e Ciências Exatas e Engenharias, o que se deve à implantação de novos cursos
nestas áreas do conhecimento. Particularmente, a área de Ciências da Saúde já representa a
maioria dos trabalhos apresentados.
CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISADORES – CONAPE
Em 1997, foi realizado o primeiro Congresso Nacional de Pesquisadores da Associação
de Escolas Reunidas–ASSER, denominado CONAPE–ASSER. A partir de 2005, passou a ser
Congresso Nacional de Pesquisadores do Centro Universitário Central Paulista–UNICEP,
denominado CONAPE–UNICEP. Esse evento tem se firmado como um importante espaço para
divulgação de trabalhos de pesquisa que não envolvem alunos de graduação, possibilitando
mostrar as pesquisas mais avançadas de todas as áreas do saber.
O CONAPE tem por objetivo congregar pesquisadores e outros profissionais das
empresas públicas e privadas, envolvidos nas mais diversas áreas do conhecimento, para
apresentação e discussão de tecnologias emergentes, bem como as experiências de sucesso no
Brasil e no exterior. Também visa a promover a discussão e propor parâmetros de qualidade na
formação de profissionais envolvidos nas mais diversas áreas do conhecimento. Destina-se,
ainda, a motivar os pós-graduandos a apresentarem suas pesquisas em desenvolvimento.
Em 2019, a 17a edição, denominada 15o CONAPE–UNICEP/2017, organizada pelo
Centro Integrado de Pesquisa (CENIP) e promovida pelo Centro Universitário Central Paulista,
teve por tema “Desvendando a luz da pesquisa”, representando a essência desse evento, que é
não só divulgar os projetos de pesquisa em andamento, mas também estimular e promover a
pesquisa científica e a inovação em todos os aspectos relevantes na construção do conhecimento
e da cultura. Nessa edição contamos com a participação de 22 trabalhos e 116 participantes.
No CONAPE a área que mais se destaca é a de Ciências Humanas, o que se deve ao
grande número de docentes com qualificação de doutor e com uma vasta experiência acadêmica,
assim como ao maior número de alunos que participam dos projetos de iniciação científica,
possibilitando o desenvolvimento de maior número de pesquisas. Nota-se um aumento de
participação nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, Meio Ambiente, Ciências Exatas,
Engenharias e Linguística, Letras e Artes, o que se deve à criação e implantação de novos
cursos nestas áreas do conhecimento.
Ao incentivar e promover a pesquisa científica, a UNICEP demonstra seu engajamento
e sua crença na produção do ensino superior de qualidade das Instituições de Ensino Superior
públicas e privadas.

SIMPÓSIOS CONTINUADOS
Os Simpósios Continuados fortalecem a difusão científica e a promoção da cultura,
além de contribuir para a ampliação do conhecimento e para formação de pesquisadores. É
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política da UNICEP promover, entre os vários de seus cursos, simpósios e conferências, em
forma continuada, durante o ano letivo, para que haja sempre uma atmosfera estimulante e de
busca por novos conhecimentos. Visa também dar um caráter temático e específico para as
necessidades de cada curso. Por isso, essas atividades são organizadas diretamente pelas
respectivas coordenações de cursos para atender suas especificidades e necessidades, deixando o
caráter multidisciplinar para o CIC/UNICEP. Com isso, a UNICEP garante aos estudantes um
contato permanente com atividades de pesquisa e de investigação, por meio de um ambiente
estimulante a essa atividade.
MECANISMOS DE ESTÍMULO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA – BOLSAS
Como parte integrante da política de apoio à pesquisa, a UNICEP conta com
mecanismos de estímulo à iniciação científica, com o objetivo de despertar a vocação científica
e incentivar novos talentos entre os alunos de graduação dos cursos oferecidos pelas Instituições
de Ensino Superior mantidas pela Associação de Escolas Reunidas–ASSER, contribuindo,
assim, para a melhoria da qualidade de ensino dos alunos dos cursos e graduação.
A UNICEP mantém uma política de atribuição de bolsas-estágio aos alunos, por meio
de descontos integrais ou parciais das mensalidades. A contrapartida do aluno traduz-se em
estágios internos, realizados junto à Biblioteca, ao Programa de Informática Educacional, ao
Programa Cultura e Cidadania e outras atividades de extensão. Esses alunos são também
incentivados e orientados, com vistas a dedicarem-se a atividades de iniciação científica, por
meio da realização de pesquisas. Nesse programa, anualmente são concedidas as bolsas
obedecendo-se um processo seletivo de acordo com as normas do CNPq.
Dentro dos programas dedicados à Iniciação Científica (PIBIC/CNPq, PROBAIC,
PROVIC, FAPESP), o aluno poderá solicitar financiamento para participação em congressos e
eventos, para apresentação dos respectivos projetos de pesquisa. Poderão solicitar ajuda de custo
para inscrição, passagens (aéreas e terrestres, bem como deslocamentos) e diárias. Em 2016 dois
alunos solicitaram recursos para participar de Congressos.
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA –
PIBIC/CNPq
No ano de 2006, a UNICEP teve uma importante conquista em direção à consolidação e
ampliação de suas linhas de pesquisas: a concessão, pelo CNPq, de 10 bolsas de Iniciação
Científica dentro do programa conhecido como Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica – PIBIC/CNPq. Desde 1996 que a UNICEP vinha pleiteando essas bolsas e essa
concessão veio do resultado conjunto de várias ações, tais como a realização do Congresso de
Iniciação Científica – CIC, o Congresso Nacional de Pesquisadores – CONAPE e a ampliação
de suas linhas de pesquisas com recursos financeiros da FAPESP e FINEP, entre outras. Isso
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evidencia que as pesquisas em andamento na UNICEP têm mérito científico e o reconhecimento
das agências governamentais de fomento. Em 2010, após esforços junto ao CNPq, a UNICEP
foi contemplada com 2 bolsas adicionais, totalizando uma cota de 12 bolsas. Em 2014 esse
número subiu para 13 bolsas, o qual foi mantido nos anos posteriores. A UNICEP tem como
meta prioritária a manutenção e ampliação da cota institucional de bolsas de Iniciação Científica
do PIBIC/CNPq.
PROGRAMA DE BOLSA AUXÍLIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA –
PROBAIC
Este programa tem por objetivo despertar a vocação científica e incentivar novos
talentos potenciais entre os alunos de graduação dos cursos oferecidos pelas Instituições de
Ensino Superior mantidas pela Associação de Escolas Reunidas–ASSER (Centro Universitário
Central Paulista – UNICEP; Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro – ESRC e
Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira – ESPF), contribuindo, assim, para
a melhoria da qualidade de ensino dos alunos dos cursos de graduação. Além disso, visa
contribuir com a formação de recursos humanos para a pesquisa, qualificando alunos para os
programas de pós-graduação e estimulando pesquisadores produtivos a envolverem estudantes
dos cursos de graduação nas atividades científica, tecnológica e artístico-cultural. O PROBAIC
concede bolsas aos alunos na forma de descontos nas mensalidades e, mediante solicitação de
recursos, possibilita ao aluno a apresentação do trabalho em congressos, visando a integração
científica, a troca de conhecimentos e o amadurecimento científico e pessoal.
PROGRAMA DE VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PROVIC
Este programa é similar ao PROBAIC, mas não há concessão de bolsas. Destina-se aos
alunos que, voluntariamente, desejam ingressar na pesquisa científica, tendo para isso o apoio
institucional, orientação de qualidade e adequada. Dentro desse programa, o estudante de
iniciação científica se habilita à participação em congressos com apoio institucional, por meio
da concessão de recursos para inscrição, passagens e estadias. A concessão desses recursos está
vinculada à normas do programa. Atualmente, um aluno participa do PROVIC.

PRÊMIO MÁRIO TOLENTINO
Durante os Congressos de Iniciação Científica promovidos pela UNICEP, são
premiados os três melhores trabalhos de iniciação científica, por meio do PRÊMIO “MÁRIO
TOLENTINO”, que constou em 2019 de: R$ 700,00 (setecentos reais) para o 1o colocado; R$
300,00 (trezentos reais) para o 2o colocado e R$ 200,00 (duzentos reais) para o 3o colocado.
Trata-se de um incentivo aos jovens cientistas, para que, a cada ano, deem novos passos na
busca pelo aperfeiçoamento de seus projetos e pesquisas, sendo também uma justa homenagem
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a um grande incentivador da difusão científica e do conhecimento técnico. O patrono da
honraria foi um educador emérito. Professor, pesquisador e historiador, Mário Tolentino foi um
dos responsáveis pela criação do curso de Engenharia Química e da própria UFSCar, além de
ser um dos maiores educadores de São Carlos. Teve uma vida de dedicação ao ensino e à
pesquisa, sendo reconhecido pelo seu trabalho voltado ao estímulo à iniciação científica. Os
trabalhos submetidos ao CIC/UNICEP, na forma de trabalho completo, com apresentação oral,
são avaliados por uma comissão científica para a atribuição do primeiro ao terceiro melhor
trabalho apresentado. Os dez seguintes na classificação recebem menção honrosa pela qualidade
do trabalho, proporcionando um estímulo adicional.

VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Revista Multiciência – ISSN 1413-8972

A Revista Multiciência é editada desde 1996, com o objetivo de publicar artigos
originais que contribuam para o desenvolvimento científico e que se distribuem entre as
diferentes áreas do conhecimento. Desde sua primeira edição, a Multiciência vem se adaptando
e se aperfeiçoando em seu formato e atualmente é de periodicidade anual. A Multiciência abriu
um importante espaço para divulgação das pesquisas dos docentes, pesquisadores e alunos da
Instituição, bem como de professores e pesquisadores de outras Instituições e empresários das
mais diversas áreas do conhecimento. No mês de abril/2016 a UNICEP publicou seu 14º
volume.
Considerando-se a pesquisa como uma atividade de investigação que tem como
característica fundamental a construção do conhecimento, o Centro Universitário Central
Paulista, por meio desta publicação, reafirma seu compromisso em divulgar o conhecimento
científico, cultural e tecnológico produzido não só por seus docentes e discentes, mas também
por pesquisadores de outras instituições, sejam elas públicas ou privadas. Prova disso é que
desde 2006 a Multiciência faz parte do sistema Qualis de classificação de Periódicos da CAPES.
A CAPES utiliza o Qualis como um dos indicadores que fundamentam o processo de avaliação
do Sistema Nacional de Pós-Graduação. A Multiciência foi avaliada com conceito B5 no ano de
2008, mostrando a melhoria da qualidade dos artigos publicados, a partir da avaliação anterior
(conceito C).
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Tabela 15. Classificação da Revista Multiciência de acordo com a Classificação de Periódicos
CAPES, do Quadriênio 2013-2016.
ISSN

Título

Área de avaliação

Classificação

1413-8972

Multiciência
(Asser)

Administração pública e de empresas, ciências contábeis
e turismo

B5

1413-8972

Multiciência
(Asser)

Arquitetura, urbanismo e design

C

1413-8972

Multiciência
(Asser)

Ciências Agrárias I

B5

1413-8972

Multiciência
(Asser)

Psicologia

B4

Fonte:
Portal
da
CAPES,
Plataforma
Sucupira,
Qualis
Periódicos,
2019https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeral
Periodicos.jsf

Diretório de Grupos de Pesquisa – DGP/CNPq
A UNICEP constituiu e cadastrou no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil (DGP)
do CNPq os seus grupos de pesquisa. A UNICEP conta com um corpo docente titulado,
qualificado e dotado de vasta experiência em pesquisa, totalizando 16 líderes de pesquisas e
inúmeros projetos dos seus docentes e pesquisadores cadastrados no CNPq.

Simpósios Continuados
Os Simpósios Continuados fortalecem a difusão científica e a promoção da cultura,
além de contribuir para a ampliação do conhecimento e para formação de pesquisadores. É
política da UNICEP promover, no âmbito de seus cursos, simpósios e conferências, em forma
continuada, durante o ano letivo, para que haja sempre uma atmosfera estimulante e de busca
por novos conhecimentos. Visa também dar um caráter temático e específico para as
necessidades de cada curso. Por isso, essas atividades são organizadas diretamente pelas
respectivas coordenações de cursos para atender suas especificidades e necessidades, deixando o
caráter multidisciplinar para o CIC/UNICEP. Com isso, a UNICEP garante aos estudantes um
contato permanente com atividades de pesquisa e de investigação, através de um ambiente
estimulante a essa atividade.

Anais dos Congressos e Workshop
Dentro da política de divulgação de sua produção científica, tecnológica e do
conhecimento, a UNICEP publica os anais de seus eventos dessa natureza. O Congresso de
Iniciação

Científica

CIC/UNICEP

e

o

Congresso

Nacional

de

Pesquisadores

CONAPE/UNICEP têm ambos seus anais publicados para se manter o registro e divulgar os
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trabalhos que foram apresentados. São publicações seriadas e catalogadas sob números ISSN
1982-1190 (Anais CIC) e ISSN 1982-1204 (Anais CONAPE).
No ano de 2017, foi realizado o 12° Workshop de TCC, Trabalhos de Conclusão de
Curso “Prof. Dr. Durval Makoto Akamatu”, com os alunos dos cursos de Engenharia de
Computação, Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação. Esse Workshop tem a finalidade de
promover uma divulgação mais ampla de todas as monografias e trabalhos de conclusão de
cursos. Proporciona não apenas a apresentação do trabalho a uma banca de avaliação, mas
também a uma audiência maior e diversificada, permitindo a interação do aluno com outras
ideias e novas propostas. Essa é a essência do congraçamento científico. A importância do
evento também se verifica não só pela oportunidade de troca de conhecimentos, mas também
pelo amadurecimento proporcionado por um evento desta magnitude.
A UNICEP busca, mais uma vez, por meio de iniciativas inovadoras, aperfeiçoar e
promover cada vez mais o ensino superior de qualidade, formando futuros profissionais com
competências e habilidades diferenciadas. Com a solidificação de mais este evento, os anais do
workshop de TCCs passaram a ser publicados de forma seriada e, juntamente com os anais dos
congressos, integram a publicação denominada Anais dos Eventos UNICEP, sob número ISSN
2176-218X. A UNICEP mostra que está em constante aperfeiçoamento e evidencia sua atenção
à dinâmica da investigação e produção do conhecimento. Tem como meta aprimorar este
formato de apresentação de TCCs, vinculando-os cada vez mais à prática da pesquisa.
Programa interno de capacitação docente - participação em eventos – picd-e
O Programa de Capacitação Docente do Centro Universitário Central Paulista –
UNICEP, também apoia a participação de seus docentes em eventos científicos (Congressos,
Convenções e outros), no Brasil e no Exterior, privilegiando o mérito indiscutível, a
participação destacada, relevante e de maior expressão na inovação e atualização do
conhecimento, com o objetivo de realizar intercâmbio científico e tecnológico.
O docente/pesquisador que objetivar receber apoio para eventos desta natureza deverá
demonstrar participação como: conferencista convidado; debatedor convidado e/ou presidente
em sessões de eventos; palestrante convidado para a apresentação completa de trabalho em
sessão regular do evento; participação com apresentação de trabalho comprovadamente aceito
pela organização do evento.
O docente/pesquisador poderá solicitar financiamento para inscrição, passagens (aéreas
e terrestres, bem como deslocamentos) e diárias.
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Programa ciências sem fronteiras
Em julho/2012 por iniciativa do Dr. Mauro Masili, a UNICEP se inscreveu no Programa
Ciências sem Fronteiras, o qual visa selecionar os melhores estudantes inscritos nas chamadas
públicas para concessão de bolsas de graduação sanduíche no Exterior.
Em 2014, 9 alunos tiveram suas candidaturas homologadas. São alunos com excelente
desempenho acadêmico que integralizaram no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo
previsto para seu curso.

Portal Periódicos CAPES
Como resultado da boa classificação no Índice Geral de Cursos – IGC, do INEP/MEC, a
UNICEP foi qualificada a merecer o apoio da CAPES quanto à concessão do acesso parcial e
gratuito ao Portal de Periódicos.
O Portal de Periódicos, mantido pela CAPES, é um extraordinário e valioso instrumento
para o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica no Brasil. O uso do Portal tem sido
divulgado e incentivado na comunidade acadêmica, contribuindo para o desenvolvimento
científico, tecnológico e cultural do país.

Relatório de Autoavaliação Institucional 2020/2021

128

PONTOS FORTES E AS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS DO CENTRO
INTEGRADO DE PESQUISA

Quadro 08: Pontos fortes, fracos e oportunidades de melhoria no CIP
CENTRO
INTEGRADO
DE PESQUISA

PONTOS
FORTES

Congressos

CIC, CONAPE, e o
Prêmio.

Programas de
Incentivo a
Pesquisa

PEPCI, Probaic,
Provic e PIBIC

Convênios

Atualmente alguns
cursos têm convênio
e parceria com a
Embrapa.

Divulgação dos
Resultados
do Centro de
Pesquisa

Revista
Multiciência
Workshop de TCC

OPORTUNIDADES DE MELHORIAS
✔
Ampliar a participação de docentes e discentes em
conferências nacionais;
✔
Incentivar novos talentos entre alunos de graduação da IES;
✔
Congregar pesquisadores e outros profissionais das empresas
públicas e privadas, envolvidos nas mais diversas áreas do
conhecimento, para apresentação e discussão de tecnologias emergentes,
bem como as experiências de sucesso no Brasil e no exterior;
✔
Apoiar a participação dos docentes em eventos científicos
(Congressos, Convenções e outros);
✔
Aumentar os recursos para manutenção dos projetos de
pesquisa;
✔
O apoio às atividades de pesquisa com recursos para
manutenção de programas, projetos e grupos de pesquisa;
✔
Aumentar o número de parcerias de forma a melhorar a
colaboração científica;
✔
Propor avaliação da pesquisa. Aumentar a divulgação
científica realizada na IES;
✔
Aumentar o número de grupos cadastrados no DGP;
✔
Fortalecer a integração entre ensino, pesquisa e extensão;
✔
Promover a melhor divulgação do programa PEPCI;
✔
A UNICEP vem sistematicamente solicitando incrementos na
quota de bolsas PIBIC/CNPq para atender melhor a demanda de nossos
alunos e professores;
✔
Contribuir com a formação de recursos humanos para a
pesquisa, qualificando alunos para os programas de pós-graduação e
estimulando pesquisadores produtivos a envolverem estudantes dos
cursos de graduação nas atividades científica, tecnológica e artísticocultural;
✔
Contribuir com a formação de recursos humanos para a
pesquisa, qualificando alunos para os programas de pós-graduação e
estimulando pesquisadores produtivos a envolverem estudantes dos
cursos de graduação nas atividades científica, tecnológica e artísticocultural;
✔
Aumentar o número de parcerias de forma a melhorar a
colaboração científica;
✔
Aplicar avaliação da pesquisa. 6Para incrementar a divulgação
científica, propor aos professores/orientadores/pesquisadores publicar os
resultados dos trabalhos de TCC e de pesquisa na Revista Multiciência e
nos congressos realizados na IES;
✔
Aumentar o número de publicações dos
professores/pesquisadores da IES;
✔
Incentivar os jovens cientistas, para que, a cada ano, dêem
novos passos na busca pelo aperfeiçoamento de seus projetos e
pesquisas, sendo também uma justa homenagem a um grande
incentivador da difusão científica e do conhecimento técnico;
✔
Aumentar a divulgação da Revista Multiciência e o número de
edições anuais;
✔
Aprimorar este formato de apresentação de TCCs de forma a
proporcionar não apenas a apresentação do trabalho a uma banca de
avaliação, mas também a uma audiência maior e diversificada,
permitindo a interação do aluno com outras ideias e novas propostas;

Fonte: CENIP 2019
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Programas de Extensão, Programas Institucionais e Atividades Práticas relacionadas ao
atendimento aos discentes22
Os Programas de Extensão e Atividades Práticas são atividades comunitárias,
desenvolvidas para proporcionar mais contato entre o saber acadêmico e o saber popular,
direcionando para reflexões sobre novas formas de pensar, sentir e agir. Ou seja, é possível que
os estudantes coloquem em prática tudo o que aprenderam quando participam de atividades
como essas. Ou que a comunidade viva um pouco do que é o centro universitário durante esses
eventos ou programas.
Estes eventos e programas são desenvolvidos dentro e fora dos campi do UNICEP,
contribuindo de forma eficaz para uma formação mais sólida, transformando os estudantes em
futuros profissionais, aptos para enfrentar os desafios exigidos em todas as áreas de trabalho, e
beneficiando a população com serviços gratuitos e de ótima qualidade.
Alguns destaques: na área de Esporte, promovendo o JIU (Jogos Internos UNICEP),
um campeonato que engloba disputas entre cursos de graduação, pós-graduação, técnicos
administrativos e docentes da Instituição. O objetivo do projeto é incentivar a prática esportiva,
promover a saúde e fomentar a interação social. Na área de Saúde, destaca-se os programas
“Pró-Saúde” atuando em parceria com os setores públicos e privados em diversas atividades
relacionadas à saúde da comunidade, em ações definidas com foco nas necessidades
previamente identificadas. Estas ações também são realizadas com a comunidade interna da
instituição em ações que busquem a integração entre cursos, ao mesmo tempo que se preocupa
com o bem-estar e saúde de toda comunidade acadêmica. Na área Educacional e de Exatas, o
destaque fica por conta do programa de Inclusão Digital, voltado a toda população de São
Carlos e região, com o objetivo de disseminar o conhecimento em informática básica, o curso
vem se atualizando a cada ano e o enfoque muda de acordo com a evolução da comunicação, da
tecnologia, das mídias sociais e inclui todas as novidades do mundo digital, hoje, o estudante
que finaliza o curso terá conhecimentos básicos de hardware de PCs; smartphones; software;
segurança da informação; mídias sociais entre outros dispositivos e interfaces; além de ficar
familiarizado com os termos usados no meio tecnológico. Na área Pedagógica, com a
“Brinquedoteca”, realizando atividades lúdicas. Na área Jurídica com o “Pró-Jus”, por meio de
atendimento jurídico à população que é atendida em centros comunitários e escolas com grande
dedicação.

Banco de Empregos. Há 20 anos criando oportunidades. O intercâmbio entre empresas
e estudantes dos cursos de graduação resultou na criação do Banco de Empregos, implantado
em 1995, sendo um programa de prestação de serviços de assessoria que cria oportunidades de
22 Cf. as páginas: <http://www.unicep.edu.br/programasdeextensao/projetosinstitucionais.asp>;

<http://www.unicep.edu.br/programasdeextensao/projetosvinculados.asp>.
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estágios e eventualmente empregos aos estudantes do UNICEP. Também auxilia as empresas de
São Carlos e região nas divulgações de vagas além de coordenar a documentação relacionada a
estágios não obrigatórios de forma gratuita. O banco de Empregos possibilita aos estudantes
aplicarem seus conhecimentos teóricos em situações reais e os insere no mundo do trabalho.

Estágio Interno (vinculado ao banco de empregos). O Banco de Empregos
(vinculado a Diretoria de Programas de Extensão e Atividade Práticas) incorporou em
abril/2009 a função de gerir e coordenar os estagiários internos da instituição, desde a seleção,
controle, geração de documentação, controle de pagamento de férias (cálculo de valores), bem
como verificação de desempenho do estagiário e análise sobre a abertura ou não de postos de
estágio na instituição. São atividades desenvolvidas na instituição, em diversos departamentos,
envolvendo estudantes das áreas de humanas, exatas e saúde/biológicas, sempre relacionando a
graduação com a área de atuação, onde recebem uma bolsa auxílio, calculados sobre as horas
trabalhadas, que podem ser de 50% (15h/semana), 66,66% (20h/semana) ou 100% (30h/semana)
do valor de sua respectiva mensalidade. Desta forma o estudante vivencia a prática da futura
profissão, em um ótimo ambiente, com diversas oportunidades de aprendizado e a instituição
ganha com o ambiente proporcionado por jovens com grande potencial. A sistemática envolve a
busca ativa no banco de dados institucional, pelo estudante que possui interesse em realizar
estágio. Depois é realizado um processo seletivo, contendo 2 etapas: análise de currículo,
análise de histórico escolar, primeira entrevista junto ao Banco de Empregos e por fim,
entrevista com o responsável pelo departamento solicitante da vaga. Em algumas situações
específicas, é realizada uma avaliação escrita.
Destaca-se que o acompanhamento do desempenho do estudante dá-se mediante
relatórios semestrais elaborados pelo coordenador do setor responsável pelo serviço no qual o
estagiário está vinculado. Todo o trabalho é desenvolvido com base da Lei de estágio nº 11.788
de 25/09/2008. Maiores informações: http://www.unicep.edu.br/bancodeempregos/index.asp

Projeto Inclusão Digital. Tem por objetivo instrumentalizar crianças de (08 a 16 anos,
acompanhadas por um responsável), jovens e adultos em informática, com conhecimentos desde
as noções básicas, pacote Office e hardware de PCs; smartphones; software; segurança da
informação; mídias sociais entre outros dispositivos e interfaces. O projeto é inteiramente
gratuito, voltado às populações de baixa renda, visando melhorar o desempenho em suas vidas
cotidianas. Além de incentivar a interação entre crianças, jovens e adultos, lembrando que não
há limites de idade.
As políticas institucionais para extensão visam destacar a relevância e a pertinência das
atividades institucionais, buscando uma crescente correspondência entre os produtos e serviços
universitários e as necessidades e demandas dos diferentes segmentos da comunidade regional e
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da sociedade brasileira, bem como, o constante aprimoramento do ensino e a retro alimentação
da pesquisa. Tais ações podem contribuir para diminuição de índices de evasão.

ENSINO À DISTÂNCIA-EaD
Com relação à utilização de 20% a distância da carga horária total de alguns de seus
cursos reconhecidos, o UNICEP passou a ofertar regularmente algumas disciplinas na
modalidade EaD para os cursos presenciais.
Em 2018/1 foram ofertadas oito disciplinas, sendo 40 turmas, totalizando 1447
estudantes matriculados.
●
●
●
●
●
●
●
●

Anatomia músculo esquelética;
Citologia, histologia e embriologia;
Comunicação oral, escrita e virtual;
Estudos históricos, socioantropológicos e étnico-raciais;
Fundamentos da matemática, física, peso e balanceamento;
Fundamentos de matemática;
Legislação da educação brasileira e políticas públicas educacionais;
Metodologia científica e tecnologia da informação.
Em 2018/2 foram ofertadas sete disciplinas, sendo 35 turmas, totalizando 1258

estudantes matriculados.
●
●
●
●
●
●
●

Anatomia músculo esquelético;
Cálculo I;
Citologia, histologia e embriologia;
Comunicação oral, escrita e virtual;
Estudos históricos, socioantropológicos e étnico-raciais;
Liderança, gestão de pessoas e do conhecimento na aviação;
Metodologia científica e tecnologia da informação.
Em 2019/1 foram ofertadas quatorze disciplinas, sendo 74 turmas, totalizando 2240

estudantes matriculados.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Anatomia músculo esquelético;
Cálculo II;
Citologia, histologia e embriologia;
Comunicação oral, escrita e virtual;
Desenho técnico de aeronaves e auto cad;
Engenharia econômica;
Epidemiologia e saúde coletiva;
Estética e história da arte;
Estudos históricos, socioantropológicos e étnico raciais;
Ética, responsabilidade socioambiental e cidadania;
Fundamentos de matemática;
Legislação da educação brasileira e políticas públicas educacionais;
Metodologia científica e tecnologia da informação;
Sociologia jurídica.
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Em 2019/2 foram ofertadas quinze disciplinas, sendo 67 turmas, totalizando, até o dia
12/09/2019, 1930 estudantes matriculados.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Anatomia músculo esquelético;
Cálculo I;
Citologia, histologia e embriologia;
Comunicação oral, escrita e virtual;
Desenho técnico de aeronaves e auto cad;
Direitos humanos, inclusão e diversidade;
Estudos históricos, socioantropológicos e étnico-raciais;
Ética, responsabilidade socioambiental e cidadania;
Farmacodinâmica e farmacocinética;
Gestão de custos e investimentos;
Gestão estratégica de pessoas;
Metodologia científica e tecnologia da informação;
Patologia geral;
Políticas públicas e enfermagem em saúde coletiva;
Psicologia jurídica.
No ano de 2020, devido a pandemia, todos os cursos e disciplinas se adequaram a nova

realidade e foram oferecidos a distância. A instituição ofereceu diversos treinamentos aos
docentes para uso da plataforma. Na seção 2, apresentou-se a pesquisa de acompanhamento da
nova prática de aprendizagem na modalidade a distância.
O UNICEP conta, atualmente, com um único curso na modalidade EaD – Curso de
Licenciatura em Pedagogia (http://www.unicep.edu.br/unicepvirtual/cursos/pedagogia_ead/)
O curso foi autorizado a iniciar suas atividades pela Portaria SERES Nº 729, de 27 de
novembro de 2014, publicada em Diário Oficial em 28 de novembro de 2014 e tem, no mínimo,
a duração de quatro anos e, no máximo, de oito anos para conclusão. Em 2018, o Curso de
Pedagogia EaD recebeu a visita in loco do INEP/MEC para avaliação e teve o Reconhecimento
com a nota máxima (nota 5).
A formação habilita o profissional a atuar no ensino, na organização de sistemas,
unidades, projetos educacionais e na pesquisa, produção e difusão do conhecimento, em
diversas áreas da educação, tendo a docência como base indispensável de sua formação e
identidade profissional.
O curso teve início em agosto de 2015. Até o mês de dezembro de 2019, contava com
um total de 103 estudantes matriculados, sendo 96 do sexo feminino e sete do sexo masculino.
De acordo com a Coordenação do curso, o mesmo está na sua 8ª turma e no ano de 2018 a
primeira se formou.
Como ação de melhoria, esta nova turma conta com uma complementação diferenciada
- os estágios - que fazem parte da prática do curso e que motiva os estudantes a participarem de
eventos que trazem uma contribuição maior para o enriquecimento curricular e, também, para a
carreira desse futuro profissional. Além disso, houve ampliação do corpo docente, com
professores qualificados e preparados para atuarem na modalidade à distância.
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Tabela 16. Número de discentes da Licenciatura em Pedagogia EAD inscritos nas salas virtuais
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) de 2016 a 2020, UNICEP.
CURSO

2015
2º

2016
1º

2016
2º

2017
1º

2017
2º

2018
1º

2018
2º

2019
1°

2019
2°

2020
1°

2020
2°

TOTAL

Licenciatura
em
Pedagogia EAD

53

88

84

93

91

128

111

131

103

132

126

1140

Fonte: NAC. Dados: Centro de Educação à Distância, UNICEP, 2021.

Figura 40. Série histórica dos últimos cinco anos do curso de Licenciatura em Pedagogia EaD em relação
à quantidade de ingressantes dos vestibulares e evasão por ano, UNICEP-EaD.
Fonte: NAC. Dados: Departamento de Educação à Distância, UNICEP, 2021.

Um questionário é aplicado semestralmente aos estudantes, o qual aborda aspectos
relacionados ao Material Didático do Curso à Distância/UnicepVirtual; Metodologia de Ensino
utilizada pelo UnicepVirtual; Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; Atendimento
prestado ao estudante; Sistema de Tutoria Presencial e Virtual; e um espaço aberto para
comentários e/ou citar aspectos positivos, negativos e sugestão de melhorias.
Os formulários são abrigados dentro do ambiente virtual, sendo respondidos por alunos
que cursam disciplinas mediadas por tecnologia e pelos alunos do curso de Pedagogia 100%
EAD.
A seguir serão apresentados os resultados das avaliações.
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Avaliação da EAD – alunos de disciplinas mediadas por tecnologia

Responderam ao instrumento de avaliação 39 alunos que cursaram alguma disciplina
mediada por tecnologia (EAD) durante o período. O foco da avaliação foi o Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA).
A Figura 41 apresenta a análise do Ambiente Virtual de Aprendizagem a partir da
avaliação dos discentes que cursaram disciplinas mediadas por tecnologia.

Figura 41. Pesquisa avaliativa da ferramenta AVA, UNICEP, 2019.
Fonte: NAC. Dados: CEAD (2019)

Avaliação da EAD – Pedagogia à Distância (100%)

A fim de avaliar aspectos referentes ao ensino, equipamentos, materiais e métodos
utilizados no curso de Licenciatura na modalidade 100% à distância, foi realizada uma pesquisa
por meio da disponibilização do formulário no ambiente virtual aos alunos. Responderam ao
instrumento 28 alunos do curso de Pedagogia EAD, sendo: N=1 (2017/1); N=2 92017/2); N=6
(2018/1); N=6 92018/2); e N=13 92019/1). Ressalta-se que os dados referentes ao segundo
semestre de 2019 estão em processo de organização, e posteriormente serão analisados e
comporão a análise.
Escala utilizada: 0 – Ótimo; 1 – Bom; 2 – Regular; 3 – Ruim; 4 – Péssimo; 5 – N/D.
A seguir serão apresentadas a avaliação realizada pelos discentes da Pedagogia EAD.
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Figura 42. Pesquisa avaliativa dos Alunos no Ensino a Distância, UNICEP, 2019.
Fonte: NAC (2019)

Figura 43. Pesquisa avaliativa dos Alunos no Ensino a Distância, UNICEP, 2019.
Fonte: NAC (2019)
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Figura 44. Pesquisa avaliativa dos Alunos no Ensino a Distância, UNICEP, 2019.
Fonte: NAC (2019)

Figura 45. Pesquisa avaliativa dos Alunos no Ensino a Distância, UNICEP, 2019.
Fonte: NAC (2019)

Resultados da Avaliação dos estudantes de graduação que cursam disciplinas mediadas
por tecnologia.
Escala utilizada: 1 – Péssimo; 2 – Ruim; 3 – Regular; 4 – Bom; 5 – Ótimo; N/D – Não
sei responder ou não se aplica.
Relatório de Autoavaliação Institucional 2020/2021

137

Em relação à capacidade do material didático-pedagógico possibilitar a formação
definida no projeto pedagógico do curso, em uma análise sistêmica e global, o estudante avaliou
os aspectos: abrangência, acessibilidade, bibliografia adequada, aprofundamento e coerência
teórica.

Figura 46. Avaliação dos estudantes em relação à capacidade do material didático-pedagógico possibilitar
a formação definida no projeto pedagógico do curso. Fonte: NAC. Dados: Unicep Virtual (2020)

A Figura 47 apresenta a avaliação dos estudantes sobre a metodologia utilizada nos
processos de ensino e aprendizagem em relação à concepção do curso definida no projeto
pedagógico.

Figura 47. Avaliação dos estudantes em relação à metodologia utilizada nos processos de ensino e
aprendizagem em relação à concepção do curso. Fonte: NAC. Dados: Unicep Virtual (2020)
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A Figura 48 apresenta a avaliação dos estudantes em relação aos mecanismos de
interação utilizados para promover a comunicação entre tutores e estudantes (pager, email, fórum, chat, etc.).

Figura 48. Avaliação em relação aos mecanismos de interação utilizados para promover a comunicação
entre tutores e estudantes. Fonte: NAC. Dados: Unicep Virtual (2020).

A Figura 49 apresenta a avaliação dos estudantes em relação ao atendimento prestado
ao estudante por parte da secretaria do UnicepVirtual, do AVA e da coordenação de curso.

Figura 49. Avaliação em relação ao atendimento prestado ao estudante por parte da secretaria do
UnicepVirtual, do AVA e da coordenação de curso. Fonte: NAC. Dados: Unicep Virtual (2020).
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A Figura 50 apresenta a avaliação dos estudantes em relação à atenção fornecida por
parte dos tutores quanto à disponibilidade, qualidade dos atendimentos e apoio geral.

Figura 50. Avaliação em relação a atenção fornecida por parte dos tutores.
Fonte: NAC. Dados: Unicep Virtual (2020).

Destaca-se que a partir das respostas e da análise dos dados do instrumento Avaliação
do UnicepVirtual, a coordenação do curso fornece feedback aos estudantes do curso de
Pedagogia à distância referente aos resultados da avaliação da qualidade do EaD em cada
semestre letivo. No relatório de feedback constam o número de respondentes, a apresentação da
tabulação das respostas obtidas para cada questão a partir da escala utilizada, e a criação de um
item chamado “Considerações”. Este item contempla a sinalização de alguns resultados
relevantes, obtidos em questões específicas, além de destacar os principais aspectos comentados
pelos estudantes e as ações a serem tomadas pelo UnicepVirtual.
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3.2 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E COM A SOCIEDADE
Com o propósito de possibilitar uma compreensão global e específica da Instituição, de
acordo com o interesse demandado, o UNICEP segue um caminho que visa facilitar o acesso da
comunidade perante seu vasto portfólio de atuação, como interlocutor do saber acadêmico,
cultural e profissional.
A Assessoria de Imprensa faz o intermédio entre a comunidade acadêmica do UNICEP
e os veículos de comunicação (jornal, revista, site, rádio e emissoras de televisão). Além disso,
fornece materiais para o público interno e externo, como releases, artigos, notas, sugestões de
pauta, matérias, entrevistas, fotos, convites, clipping das matérias, newsletters, e-mail
marketing, entre outros, proporcionando conteúdo informativo e agregador, por meio de uma
visão sistêmica e global da Instituição, e sua agregação de valor perante a comunidade, com
ênfase em promover e divulgar os cursos ofertados, tanto de graduação como pós-graduação e
as atividades de pesquisa e extensão.
A Assessoria é a ligação entre a Instituição e os veículos de mídia, pois acompanha ou
presta diretamente informações aos jornalistas, com o intuito de desenvolver suas pautas.
Também acompanha os representantes da Mantenedora, Direção, coordenações de curso, corpo
docente e estudantes da Instituição aos veículos de comunicação.
As informações produzidas pelos setores de Comunicação (Assessoria de Imprensa,
Comunicação Visual e Design Gráfico e Web Design) são diferenciadas e adequadas às
características de cada veículo e enviadas aos jornais, revistas, rádios, emissoras de TV e sites
de notícias de São Carlos e região. Em ocasiões especiais, o UNICEP produz revistas e demais
publicações para distribuição interna e externa como os títulos: “Projetos de Extensão”,
“Informativo UNICEP”, “Boletim Observatório Econômico”, “Multiciência” (revista científica),
entre outros de interesse da comunidade em geral.
O planejamento gráfico utilizado pelo UNICEP em suas campanhas institucionais é
desenvolvido pelo Setor de Comunicação Visual e Design Gráfico, que possui dois profissionais
responsáveis, um graduado em Ciência da Computação e o outro em Comunicação Social com
ênfase em Publicidade e Propaganda. Há, ainda, um profissional que exerce as atividades de
“Web Design”, graduado em Gestão da Tecnologia da Informação, responsável pelo
permanente desenvolvimento do site institucional.
Com participação ativa em todas as atividades realizadas pelo UNICEP, seja de
realização própria ou por meio de parcerias, este núcleo mantém contato permanente com toda
comunidade acadêmica, registrando todos os acontecimentos institucionais por meio de fotos,
vídeos, entrevistas, entre outros.
Visando atender a maior demanda de atividades desenvolvidas, foi incorporado a este
núcleo em 2017, o auxílio de um docente do curso de Comunicação Social, um colaborador e
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um freelance para a cobertura das atividades e administração de redes sociais, centralizados pela
coordenação de uma jornalista profissional.
A transparência nas atividades propostas e realizadas objetiva estreitar os laços com a
sociedade, atuando em conjunto com as ações desenvolvidas para o referido público, por meio
de cursos e ações gratuitas frequentemente realizadas. Atuando na divulgação em jornais de
grande circulação na região, sites de notícia, entre outros, visa-se atingir diversos segmentos da
sociedade, uma vez que as informações veiculadas serão aproveitadas de forma direta e/ou
indireta pelo público, levando informação e conhecimento à população de modo geral. Para
tanto, se tem realizado um intenso trabalho de alinhamento entre as áreas envolvidas com a
comunicação, para que todas as ações/eventos que aconteçam na Instituição sejam amparadas
por grande divulgação e cobertura, de forma que toda a sociedade seja informada dos
acontecimentos.
Está em fase experimental um projeto de endomarketing, visando uma maior integração
com os colaboradores, permitindo a agregação de valores culturais e profissionais, a partir da
disponibilização de material específico sobre as atividades institucionais que estão e serão
realizadas. Desta forma, objetiva-se um alinhamento estratégico na Instituição, em que todos os
colaboradores envolvidos tenham ciência dos acontecimentos, transformando-os em um
importante elo de comunicação junto à comunidade acadêmica e discente.
Um canal amplamente difundido pela Instituição é a ‘Ouvidoria’, atuando de forma
padronizada, ética e responsável quanto ao tratamento das informações recebidas, objetivando a
melhoria contínua e mantendo o solicitante sempre posicionado em relação ao andamento de
sua demanda. Com o avanço da tecnologia e das mídias sociais, a Instituição também está atenta
aos diversos meios que seus estudantes e docentes utilizam para se manifestar, tanto para acatar
as manifestações positivas, quanto as fragilidades, proporcionando um rápido feedback e
utilizando-se de tais apontamentos para a tomada de decisões, implementação de ações e
antecipação de situações.
Alinhado ao projeto de acompanhamento de Egressos, os apontamentos, dúvidas e
demais colocações apresentadas pelo público externo serão cada vez mais importantes para
nortear o planejamento da Instituição e suas ações, ofertando atividades, cursos e outras ações
que possam condizer com a necessidade da comunidade como um todo.
Com o objetivo de obter melhorias nas atividades, em 2016, a Assessoria de Imprensa, o
Setor de Comunicação Visual e Design Gráfico e a Diretoria de Extensão, se uniram para
melhorar a organização, o planejamento e a divulgação das atividades da Instituição. Para tanto,
o Diretor Geral, no uso de suas atribuições, regulamentou a instrução normativa nº 002/2016 de
12/09/2016.
A Assessoria já atuava junto à Diretoria de Extensão, mas, para potencializar o
desenvolvimento de eventos Institucionais, campanhas, arrecadações e doações, simpósios,
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feiras, ações externas e internas, a partir de 2017 a Assessoria se integrou à Diretoria de
Extensão, uma vez que sua atuação holística permite a compreensão de diversas demandas e
oportunidades previamente identificadas.

ATIVIDADES REALIZADAS ANUALMENTE PELOS SETORES DE
COMUNICAÇÃO
Assessoria de Imprensa - sugestões de pautas para mídia; entrevistas para TV, rádio, sites e
outros; clipping; organização e cobertura de todos os eventos institucionais; produção de
matérias, texto, releases, notas, fotografias, imagens, vídeos e outros; auxílio no
desenvolvimento de ações sociais com a comunidade interna e externa, como por exemplo,
doações de sangue, roupas, alimentos;
Comunicação Visual - Criação de peças Publicitárias para campanhas internas e externas;
Contratação de mídias; Desenvolvimento de material gráfico interno (TV, Outdoor, radio,
gráfica, entre outros); Comunicação Visual interna e externa da Instituição.
Design Gráfico e Web Design - Desenvolvimento e Atualização constante do site institucional:
dos cursos (de graduação, pós-graduação e extensão), setores (Banco de Empregos, NAC, NAP,
Congressos, entre outros), sites de eventos, galerias de fotos; Desenvolvimento de canais para
que os estudantes possam solicitar documentos; Produção de peças publicitárias;
Os setores em conjunto – Ações com os estudantes para divulgar as mídias sociais da
instituição, o novo site, as campanhas de vestibular e com os discentes, os benefícios que eles
têm, dentre outros.
Tabela 17. Ações realizadas e planejadas pelo Departamento de Assessoria de Imprensa do
UNICEP, 2019/2020.
Itens
Ações Futuras
destacado
2018
2019
2020
Sugeridas pela
s
CPA
- Planejamento
anual em
conjunto com a
Diretoria de
- Melhora no
Extensão;
planejamento de
- Ênfase nos
eventos, unindo
egressos, através
cursos de área
Planejamento da
Construção de
de entrevistas e
semelhantes para
Comunicação
Planejamento
Planejam
aproximando a
ampliar as ações;
Integrado com
Estratégico das
ento
Instituição deste
- Maior
Gestão Estratégica Mídias Digitais
público;
participação em
- Modelagem das
atividades da
ações com foco
Extensão
na obtenção de
mídia espontânea;
- Maior utilização
do Linkedin
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Execução

Divulgaçã
o dos
Resultado
s

- Cobertura in
loco de todas as
ações e atividades
realizadas;

- Cobertura in
loco de todas as
ações e atividades
realizadas; Maior divulgação
dos eventos,
matérias mais
elaboradas, com
mais entrevistas e
algumas com
caráter mais
comercial;

Utilização de
várias redes/
mídias de
comunicação para
divulgação do
trabalho,
simpósios e
eventos

- Cobertura in
loco de todas as
ações e atividades
realizadas;
- Registros
imediatos nas
redes sociais, com
mais frequência;
- Newsletter

- Site da
instituição, sites
de São Carlos e
região, rádio,
jornais impressos,
televisão;
- Mídias Sociais
(com destaque
para Facebook,
Instagram,
Youtube,
Linkedin).;
- Clipping.

- Site da
instituição, sites
de São Carlos e
região, rádio,
jornais impressos,
televisão;
- Mídias Sociais
(com destaque
para Facebook,
Instagram,
Youtube,
Linkedin).;
- Clipping;
- Newsletters;
- E-mail
Marketing.

Site da instituição,
sites de São
Carlos e região,
rádio, jornais
impressos,
televisão;
- Mídias Sociais
(com destaque
para Facebook,
Instagram,
Youtube,
Linkedin).;
- Clipping;
- Newsletters;
- E-mail
Marketing

- Site da
instituição, sites
de São Carlos e
região, rádio,
jornais impressos,
televisão;
- Mídias Sociais
(com destaque
para Facebook,
Instagram,
Youtube,
Linkedin).;
- Clipping;
- Newsletters;
- E-mail
Marketing.

Tabela 18. Itens destacados do processo Institucional de Avaliação no Departamento de
Assessoria de Imprensa, UNICEP, 2019/2020.
Itens
Oportunidades de
Pontos Fortes
destacados
Melhorias
- Maior contribuição dos
- Integração com a Diretoria de Extensão;
docentes, coordenadores, e
- Montagem de calendário institucional
demais departamentos, no
Planejamento com ações, atividades, eventos, entre
repasse das informações, para
outros;
que a imprensa esteja
- Autonomia na tomada de decisões;
presente em mais ações;
Execução
Divulgação
dos
Resultados

- Integração com a Diretoria de Extensão;
- Equipe alinhada e comprometida;

Execução de Planejamento
Estratégico de Marketing
Digital;

- Relacionamento com a mídia;
- Crescimento da equipe;

- Maior investimento em
meios de divulgação internos;

Relatório de Autoavaliação Institucional 2020/2021

144

A seguir, apresentam-se os resultados da pesquisa de comunicação interna que o NAC
realizou, tendo a participação de docentes sobre itens internos da Instituição, tais como:
comunicação que a imprensa realiza; conhecimentos relacionados aos resultados internos e
externos da avaliação da IES; responsabilidade social; extensão; e comunicação do plano de
execução dos gestores para a comunidade.

Figura 51. Avaliação sobre a Comunicação Interna.
Fonte: NAC (2019)
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PONTOS FORTES E OPORTUNIDADES DE MELHORIA DA COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL E COM A SOCIEDADE

Quadro 9. Potencialidades, oportunidades de melhoria e sugestões sobre a Comunicação
institucional e com a sociedade, UNICEP, 2019/2020.
Oportunidades
Potencialidades
Sugestões
de Melhoria
- Apoio da Mantenedora na divulgação interna e
- O cumprimento -Mais ações de
externa das informações do UNICEP;
da Instrução
Endomarketing;
- Existência da comunicação com expressiva interação Normativa em sua - Implantação de
entre os setores;
plenitude;
sistemas que
- Comunicação externa: displays no shopping,
possibilitem uma
outdoors, anúncios em rádio e TV, publicidade e
comunicação
matérias em jornais e revistas, site oficial e demais
mais próxima,
sites, redes sociais, Google, ações sociais com a
com fluidez de
comunidade.
informações ao
- Comunicação interna: faixas e cartazes informativo,
público interno e
folders, site, redes sociais, e-mail marketing, avisos
externo.
em murais.
- Participação ativa da Diretoria de Extensão;
- Instrução normativa para auxílio do trabalho;

3.3 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES E EGRESSOS
As formas de acesso aos cursos de graduação são: classificação em processo seletivo
para todos que concluíram o Ensino Médio antes da data da matrícula; transferência externa,
mediante a existência de vagas e a processo seletivo próprio; transferência interna, por análise e
aprovação do coordenador do curso; vaga para portadores de diplomas de cursos superiores,
mediante a existência de vaga; transferência compulsória nos termos da legislação vigente.
Os programas de apoio pedagógico e financeiro para os ingressos são: FIES, PROUNI,
Bolsa Escola da Família, esses oferecidos pelo poder público; o PRAVALER (“maior crédito
universitário privado do país”); “Bolsa Desconto de Irmãos ou Familiares”, “Bolsa Monitoria”,
“Convênio Empresas e Órgãos Públicos”, “Bolsa ENEM”, “Bolsa Segunda Graduação”, “Bolsa
Cursos Específicos” e “Bolsa Atleta”23.
A Assistência Educacional ocorre por meio do Setor de Relacionamento Discente.
Quando esgotadas as possibilidades relativas às bolsas já oferecidas, ao receber uma solicitação
de desconto na mensalidade, considera as condições econômicas e o desempenho acadêmico do
estudante, analisa a solicitação e apresenta um parecer à Mantenedora. O limite deste tipo de
desconto é de 30%. São bolsas parciais concedidas conforme os cursos e turmas em andamento.

23 Cf. página do UNICEP: <http://www.unicep.edu.br/apoioaluno.asp>.
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Semestralmente, a Instituição fixa o Edital com quantidade de bolsas parciais que serão
concedidas.
Para oferecer atendimentos pedagógicos aos discentes, a Instituição conta com o Núcleo
de Apoio Pedagógico (NAP), que tem como objetivo estimular os estudantes na permanência na
graduação por meio de algumas estratégias adotadas: ação constante da coordenadoria do curso;
oferta de monitorias para disciplinas previamente detectadas como as de maior dificuldade no
curso; atendimento psicopedagógico e psicológico; atendimento; oferecimento de bolsasestágio; desenvolvimento de projetos de IC junto aos docentes e incentivados pela Instituição
por realização do CIC; oferta de cursos de nivelamento.
O UNICEP procura, também, fomentar uma gestão democrática, incentivando a
formação de Centros Acadêmicos e de um diretório central dos estudantes, prevendo inclusive a
construção de um espaço próprio.
O UNICEP acompanha os egressos como parte de sua atualização dos projetos
pedagógicos dos cursos de graduação. Além disso, oferece cursos de extensão e pós-graduação,
em áreas afins com os cursos de graduação, tendo como objetivo proporcionar ao egresso uma
educação continuada.
A Instituição fornece auxílio financeiro para inscrição, passagens e diárias em
participações de eventos de cunho científico: congressos, simpósios, seminários, entre outros.
Em busca da excelência na qualidade do ensino e da formação profissional dos
estudantes, o UNICEP cria, continuamente, mecanismos de aproximação e envolvimento dos
estudantes com as diferentes instâncias institucionais, com grande interesse institucional em
acompanhar a carreira após a formação universitária na graduação. Para a consolidação destas
propostas existem programas institucionais e estratégias avaliativas permanentes com os
estudantes em cursos e com egressos.
O UNICEP utiliza um mecanismo inovador de seleção de estudantes, diferenciando-se
do vestibular tradicional, que é a única e nem a mais eficiente forma de seleção para os cursos
de terceiro grau. Neste sentido, a Instituição implementou um novo processo seletivo que atenda
simultaneamente às diferenças institucionais e de características pessoais dos futuros
profissionais de nível superior. Esse novo mecanismo foi dividido em duas etapas:
- A primeira etapa é composta de uma redação com tema atual. A redação representa
60% do valor das notas que serão atribuídas durante o processo seletivo;
- Na segunda etapa são aplicadas 50 questões de múltipla escolha, sobre atualidades
econômicas, culturais, esportivas e artísticas e sobre conhecimentos gerais nas áreas de exatas,
biológicas e humanas. O propósito é verificar se o candidato é capaz de desenvolver um
raciocínio lógico, inferencial, sem qualquer preocupação com a memorização de fórmulas e
conteúdos específicos desenvolvidos nas matérias ministradas no ensino médio. Esta prova
representa 40% do valor das notas.
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A Instituição utiliza várias mídias de divulgação de seus processos seletivos, tanto na
cidade de São Carlos, como em municípios das micro e macrorregiões de São Carlos. São
utilizadas mídias impressas como: folder, cartazes, panfletos, guia de cursos, manual do
candidato, etc. Esse material impresso é distribuído amplamente em pontos estratégicos pelas
equipes externas de divulgação em escolas de ensino médio e cursinhos da cidade de São Carlos
e região, nas saídas de empresas com as quais o UNICEP mantém convênio, além da
distribuição em estabelecimentos comerciais, consultórios médicos e odontológicos, escritórios
de advocacia, residências e semáforos.
Outra mídia de grande impacto utilizada na divulgação dos processos seletivos são os
outdoors, alocados em locais estratégicos da cidade de São Carlos e região. O UNICEP também
veicula informe publicitário em diversos meios de comunicação em massa como: jornal, rádio,
TV e internet. Adicionalmente, o UNICEP utiliza as dependências do Shopping Iguatemi São
Carlos para a promoção de seus processos seletivos por meio de displays de comunicação, além
de montar um balcão de inscrições para os processos seletivos.
Anualmente, a Instituição promove eventos como a Feira de Profissões, em que o
trabalho prático e teórico dos diversos cursos oferecidos pelo Centro Universitário é mostrado
diretamente no campus aos estudantes de Ensino Médio das escolas públicas e particulares de
São Carlos e região. Nos estágios internos, realizados junto à Biblioteca, à Empresa Júnior, ao
Programa Cultura e Cidadania e outras atividades de extensão, esses estudantes são incentivados
e orientados com vistas a dedicarem-se às atividades de IC, por meio da realização de pesquisas.

APOIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE (do poder público e da própria Instituição)
Quadro 10. Programas de Apoio Financeiro ao Estudante, UNICEP, 2019/2020
Programa
PRAVALER

FIES

PROUNI
Bolsa Escola
da Família

Descrição
●
Financiamento sem juros. Enquanto estuda, paga metade do valor da
mensalidade. Formado começa a pagar a outra metade.
●
Crédito universitário privado.
●
Programa do Ministério da Educação.
●
Financiamento de até 100% das mensalidades, pagando no máximo R$
50,00 por trimestre durante o curso.
●
Juros: 6,5% ao ano.
●
18 meses de carência: Após a conclusão do curso, paga no máximo
R$50,00 por trimestre.
●
Pagamento estendido: até 3 vezes o tempo do curso acrescido de 12
meses para quitar o financiamento.
●
Redução da dívida para alunos dos cursos de licenciatura que
trabalham na rede pública.
●
Programa Universidade para Todos – Governo Federal.
●
Bolsas integrais e parciais.
●
Governo do Estado de São Paulo.
●
Bolsa integral com contrapartida de trabalhar em escolas estaduais em
finais de semana.
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Bolsa
Estágio
UNICEP
Desconto de
Irmãos e
Familiares
Bolsa
Monitoria
Convênio
Empresas e
Órgãos
Públicos

●
Apoio realizado pela própria Instituição.
●
Destinado a estudantes carentes com disponibilidade para prestar
serviços nos diversos setores da Instituição.
●
Apoio realizado pela própria Instituição.
●
Concedido a alunos com um ou mais irmãos ou parentes de primeiro
grau, ou cônjuges, que estejam matriculados na Instituição.
●
Apoio realizado pela própria Instituição.
●
Seleção por meio de prova elaborada por docente da área.
●
Estudante oferece monitoria na disciplina: 12 horas semanais.
●
IES mantém convênio com empresas e órgãos públicos da região,
assim beneficiando colaboradores e funcionários dessas instituições ao
oferecer descontos nas mensalidades.

●
IES reserva uma bolsa integral para cada primeiro período com turmas
confirmadas para os alunos que atingiram no ENEM pontuação entre 700 e
Bolsa Enem 1000 pontos.
●
Bolsa parcial de 50% para cada primeiro período que obtiveram
pontuação entre 500 e 699.
●
Oferecida pela Instituição.
Bolsa 2ª
●
50% de desconto para egressos da UNICEP.
Graduação
●
30% para egressos de outras instituições de ensino superior privado.
●
Concedida pela Instituição para os alunos que se matriculam em
Bolsa Cursos
cursos superiores oferecidos pelo UNICEP, de acordo com demandas
Específicos
específicas.
●
Oferecido pela Instituição.
Bolsa Atleta ●
40% de desconto para os que participam de competições esportivas de
âmbito nacional e profissionalmente.
Fonte: Site do UNICEP (http://www.unicep.edu.br/apoioaluno.asp)
Outro programa que se destaca é o de Monitoria. Este programa institucional de apoio
às atividades de ensino, pesquisa e extensão contribui para o aperfeiçoamento do processo de
formação profissional do estudante de graduação, promovendo a melhoria da qualidade do
ensino com a mediação dos monitores junto ao processo pedagógico, criando condições para o
aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade docente,
despertando no estudante de graduação o interesse pela pesquisa e pela carreira docente.
Nesse contexto, propicia a cooperação entre docentes e discentes em atividades de
ensino, pesquisa e extensão. A política institucional para práticas profissionais é atribuição dos
Colegiados de Curso e se caracteriza, basicamente, por um efetivo empenho criando condições
favoráveis para que os estudantes possam vivenciar o exercício de práticas profissionais durante
a realização do curso de graduação, que se traduz na oferta de atividades curriculares e
extracurriculares, ambas desenvolvidas de modo frequente e permanente.
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POLÍTICA DE PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES – EVASÃO
Embora tenham ganhado fôlego nos últimos anos, os estudos sobre evasão escolar no
ensino superior brasileiro ainda apresentam resultados inconclusos, em função das diversas
dificuldades existentes para a sua consolidação. Essas dificuldades são de naturezas distintas,
destacando-se aqui as de natureza conceitual e metodológica.
A análise realizada sobre a evasão no UNICEP está balizada pelos seguintes
parâmetros:
a) do ponto de vista conceitual, denomina-se evasão a saída definitiva do estudante dos
diferentes cursos, sem concluí-lo dentro do prazo máximo de integralização. Portanto,
englobam-se na categoria evasão aqueles estudantes que se transferiram para outras IES e
aqueles que desistiram do curso.
b) do ponto de vista metodológico, adota-se a metodologia denominada de fluxo ou de
acompanhamento de estudantes. A metodologia de fluxo ou de acompanhamento seguiu os
seguintes procedimentos:
- Acompanhar os estudantes ingressantes nos diversos cursos do UNICEP, a partir do
ano de 1993. Para cursos criados depois desta data, o acompanhamento se efetua a partir do ano
de início de seu funcionamento;
- Utilizar as gerações completas dos dados (numa geração completa, o número de
concluintes (Nc), mais o número de trancamentos (Nt), mais o número de transferências (Ntr),
mais o número de desistências (Nd), mais o número de estudantes frequentes (Nf) é igual ao
número de estudantes ingressantes (Ni) num determinado ano base, ou seja: Ni = Nc + Nt + Ntr
+ Nd + Nf;
Nesta metodologia, considera-se a série histórica de dados sobre as turmas de
ingressantes, e sobre esta base, são identificados como evadidos todos aqueles estudantes que se
transferiram (Ntr) ou desistiram (Nd), o que pode ser expresso pela da seguinte fórmula:
% Evasão = (Ni – Nc - Nt - Nf) * 100
Ni
Tão ou mais importante que estudar o fenômeno da evasão em seus aspectos
quantitativos, é estudá-la qualitativamente, compreendendo quais as motivações ou causas que
levam os estudantes a abandonar os cursos de graduação. Estudos realizados24,25 mostram que a
evasão do ensino superior brasileiro ainda é um fenômeno pouco explorado e que as IES devem
buscar informações sobre os reais motivos que redundam na permanência do estudante ou na
evasão do curso escolhido. A identificação destes motivos deve desencadear a criação das

24 BRAGA, M. M.; MIRANDA-PINTO, C. O. B.; CARDEAL, Z. L. Perfil sócio-econômico dos alunos,

repetência e evasão no curso de química da UFMG. Química Nova, 1997, 20(4), 438-444.
G. P. Análise de evasão no ensino superior: uma proposta de diagnóstico de seus

25 SILVA,

determinantes. Avaliação (Campinas)[online]. 2013, 18(2), 311-333.
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políticas institucionais de retenção discente. Os estudos comprovam que os aspectos mais
relevantes parecem repousar em dificuldades de natureza financeira ou de incompatibilidade
entre os horários de estudo e as necessidades do trabalho, levando em consideração que a
maioria dos cursos se encontra no período noturno, e que cerca de 90% dos estudantes
trabalham. Em 2020, o NAC/CPA analisou a evasão por curso e comparou com os 2 últimos
anos, percebe-se um aumento nesse indicador comparado aos anos de 2019 e 2018. Observe a
Figura 52:

Figura 52. Comparativo de evasão, por curso, nos primeiros semestres de 2018, 2019 e 2020.
Fonte: NAC. Dados: CDS Institucional (2020)
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De acordo com Braga e colaboradores (1997), a evasão universitária tem sido objeto de
preocupação crescente. Alguns cursos de universidades que realizaram estudos com esta
temática chegaram a atingir índices de evasão em torno dos 80% em cursos de Química. Sendo
assim, é de extrema relevância o desenvolvimento de pesquisas que procurem diagnosticar as
causas da evasão, com vistas a minimizar o problema.
A CPA/NAC do UNICEP pretende realizar estudos de aprofundamento sobre os
motivos de evasão discente, identificados em pesquisa realizada em 2017, sobre o processo de
transferência para outras IES. A pesquisa teve como objetivo identificar os motivos e apresentar
uma proposta de intervenção a ser realizada no UNICEP, de modo a diagnosticar e minimizar a
questão da evasão.
Interessante notar que se trata de uma questão além-fronteiras, que atinge conceituadas
universidades também no exterior. Há diagnósticos variados e são diversos os fatores que
compõem o problema, o que desautoriza interpretações simplistas como as que apontam como
motivo da evasão a falta de interesse dos estudantes. Braga e colaboradores (1997) apontam
como fatores da evasão: falhas na organização da universidade, o despreparo geral do estudante
que vem do ensino médio, a falta de interesse do estudante, questões relativas à dinâmica do
mercado de trabalho e a escassez de políticas institucionais exitosas.
O modelo de regressão logística aplicado na pesquisa da evasão (NAC/CPA, 2016)
mostra sete variáveis que melhor explicam a evasão por transferência para outra IES: 1)
descontos; 2) dificuldades em acompanhar o curso; 3) infraestrutura; 4) professores (várias
disciplinas com um mesmo professor); 5) serviços de atendimento; 6) inconsistência em
informações; e 7) indicação de outras IES por colegas e familiares.
Um aspecto observado foi a multicausalidade atribuída à transferência, mostrando que
há um conjunto de fatores que influenciam nesta decisão. Como a IES escolhida parece ter
atendido às necessidades do estudante transferido, isso pode sinalizar um “perigo” para o
UNICEP, uma vez que este estudante poderá influenciar outras pessoas a tomarem decisões
semelhantes.
A gestão institucional deve estar atenta a estas causalidades e implementar ações que
valorizem e implementem relações internas agregadoras e sem conflitos, nas quais a escuta, a
consistência de informações, a resolutividade das demandas estudantis e a valorização do
estudante sejam o diferencial do UNICEP para a retenção do estudante.
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OS EGRESSOS DO UNICEP

Com o auxílio de outros docentes e funcionários, a CPA/NAC tem constituído um
banco de dados para o acompanhamento dos egressos, no sentido de oferecer-lhes
oportunidades de educação permanente, tais como: cursos de pós-graduação lato sensu e MBA,
oferecidos pelo UNICEP em suas várias modalidades e áreas do conhecimento.
Em 2019, a CPA/NAC conduziu uma pesquisa com 504 respondentes egressos de 24
cursos de graduação do UNICEP, que teve por objetivos avaliar a inserção no mundo do
trabalho, o perfil socioeconômico, a contribuição do curso de graduação na vida profissional e a
percepção dos egressos sobre o curso finalizado. Em 2020, tal pesquisa foi respondida por 283
egressos.
O instrumento aplicado aos egressos abordou várias questões, antes e após a conclusão
do curso, tais como: situação financeira antes de iniciar a graduação; função exercida
relacionada com o curso escolhido e situação financeira após a sua conclusão. Além disso,
foram analisadas se as expectativas dos egressos foram atingidas, a percepção da imagem do
UNICEP e a interferência desta imagem na sua inserção no mundo do trabalho. Os egressos
responderam, de forma espontânea, ao questionário disponível no site do UNICEP:
http://www.unicep.edu.br/egressos.php.
É importante ressaltar que, embora o questionário seja apresentado a todos os
graduados, essa pesquisa não é obrigatória.

Relatório de Autoavaliação Institucional 2020/2021

153

Resultados da Pesquisa com Egressos do ano de 2019

Primeiramente, para a ambientalização dos resultados, a tabela que segue, lista os cursos
participantes e a quantidade de respondentes em cada um destes. As análises percentuais
posteriores são baseadas nesses valores.

Tabela 19. Número de respondentes egressos por curso de graduação, UNICEP, 2019
CURSO
Administração
Arquitetura
Biomedicina
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Agronômica
Engenharia Civil
Engenharia de Computação
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Fisioterapia
Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Tecnologia da Informação
Medicina Veterinária
Nutrição
Pedagogia
Pedagogia EAD
Psicologia
Tecnologia em Manutenção de Aeronaves
Turismo
TOTAL GERAL

N° DE
RESPONDENTES
49
23
4
5
22
15
33
36
22
10
42
2
34
18
10
17
19
34
22
24
23
27
11
2
504
Fonte: NAC (2019)

A distribuição de respondentes é bem variada entre os cursos. Sendo assim, é
importante ressaltar que estatisticamente, quanto menor o número de respondentes, maior deve
ser a atenção ao inferir as afirmações para o todo.
Com relação à escolha do curso, 45% dos egressos responderam por identificação com a
profissão; 15% para ingressar no mundo do trabalho; 13% para estabilidade e/ou progressão
financeira; 10% para melhorar a função no trabalho; 9% para seguir carreira acadêmica; 4%
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indicaram que a escolha do curso ocorreu por necessidade de um diploma de curso superior; e
4% indicou outros objetivos.
A figura a seguir apresenta outros resultados obtidos da pesquisa com egressos
(CPA/NAC, 2019), numa comparação do antes e depois da conclusão do curso de graduação.
As áreas preenchidas em azul escuro mostram o percentual de estudantes que trabalhavam na
área de formação ANTES da graduação; e, as áreas preenchidas em azul claro mostram o
percentual de estudantes que trabalham na área de formação DEPOIS da graduação.

Figura 53. Egressos - Função exercida relacionada com a área de formação antes e depois da graduação,
UNICEP, 2019. Fonte: NAC (2019).

Nota-se que Turismo não possui, dos entrevistados, egressos que trabalhavam na área
antes e também não depois da formação. Entretanto, de maneira geral, há uma porcentagem
expressiva de egressos que começaram a trabalhar na área depois de se formarem.

Relatório de Autoavaliação Institucional 2020/2021

155

Quanto ao perfil socioeconômico destes, antes da formação era dado por: 33%
ganhavam até 1 salário mínimo; 42% entre 1 e 3 salários mínimos; 6% entre 3 e 5 salários
mínimos; e 3% entre 5 e 15 salários. Depois da formação, quanto ao salário dos respondentes:
34% disseram ter aumentado; 4% diminuiu; e 44% se manteve na mesma situação.
Sabendo disso, outra informação válida obtida através da pesquisa está relacionada ao
cumprimento das expectativas com o curso. Tal análise diz muito sobre a qualidade e eficiência
do serviço institucional prestado, mas também pode emergir o gosto e motivação do egresso
com a área. O gráfico a seguir mostra tal resultado:

Figura 54. Avaliação dos egressos sobre as expectativas iniciais e o curso concluído, UNICEP, 2019.
Fonte: NAC (2019).

Percebe-se que muito pouco é o percentual de egressos que não atingiram suas
expectativas com o curso. Isso valida a eficiência do serviço e importância atribuída da
instituição em garantir cursos de qualidade e personalizados aos interesses dos alunos.
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Resultados da Pesquisa com Egressos do ano de 2020

Primeiramente, para a ambientalização dos resultados, a tabela que segue, lista os cursos
participantes e a quantidade de respondentes em cada um destes. As análises percentuais
posteriores são baseadas nesses valores.

Tabela 20. Número de respondentes egressos por curso de graduação, UNICEP, 2020
CURSO
Administração
Arquitetura
Biomedicina
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Agronômica
Engenharia Civil
Engenharia de Computação
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Farmácia
Fisioterapia
Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Tecnologia da Informação
Medicina Veterinária
Nutrição
Pedagogia
Pedagogia EAD
Psicologia
Tecnologia em Manutenção de Aeronaves
Turismo
TOTAL GERAL

N° DE
RESPONDENTES
20
8
3
4
6
3
26
23
19
4
16
4
11
6
21
13
8
9
25
14
2
3
31
3
1
283
Fonte: NAC (2020)

A distribuição de respondentes é bem variada entre os cursos. Sendo assim, é
importante ressaltar que estatisticamente, quanto menor o número de respondentes, maior deve
ser a atenção ao inferir as afirmações para o todo.
Com relação à escolha do curso, 51% dos egressos responderam por identificação com a
profissão; 14% para ingressar no mundo do trabalho; 12% para estabilidade e/ou progressão
financeira; 8% para melhorar a função no trabalho; 6% para seguir carreira acadêmica; 5%
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indicaram que a escolha do curso ocorreu por necessidade de um diploma de curso superior; e
4% indicou outros objetivos.
A figura 55 compara percentuais de resposta antes e depois da conclusão do curso de
graduação. As áreas preenchidas em azul escuro mostram o percentual de estudantes que
trabalhavam na área de formação ANTES da graduação; e, as áreas preenchidas em azul claro
mostram o percentual de estudantes que trabalham na área de formação DEPOIS da graduação.

Figura 55. Egressos - Função exercida relacionada com a área de formação antes e depois da graduação,
UNICEP, 2020. Fonte: NAC (2020).

Nota-se que alguns cursos (Biomedicina, Pub. Propaganda e Manutenção de Aeronaves)
não possuem, dos entrevistados, egressos que trabalhavam na área antes e após formados..
Entretanto, de maneira geral, há uma porcentagem expressiva de egressos que começaram a
trabalhar na área depois de concluir a graduação.
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Quanto ao perfil socioeconômico, antes da graduação era dado por: 32% ganhavam até
1 salário mínimo; 38% entre 1 e 3 salários mínimos; 9% entre 3 e 5 salários mínimos; e 2%
entre 5 e 15 salários. Depois da formação: 28% disseram ter aumentado; 3% diminuiu; e 49% se
manteve na mesma situação.
A figura 56 mostra as expectativas com o curso escolhido. Esse indicador é importante
por mostrar a percepção do egresso sobre a qualidade do cursos e eficiência do serviço
institucional prestado, mas também a aderência do egresso quanto a escolha e motivação com a
área. O gráfico a seguir mostra esses resultados:

Figura 56. Avaliação dos egressos sobre as expectativas iniciais e o curso concluído, UNICEP, 2020.
Fonte: NAC (2020).

Com exceção do curso de Pedagogia (que possui amostra de tamanho 2), percebe-se que
o percentual de egressos que não atingiram suas expectativas com o curso é pequeno ou nulo.
Isso valida a eficiência do serviço e importância atribuída da instituição em garantir cursos de
qualidade e personalizados aos interesses dos alunos.
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Por fim e de modo geral, os resultados apresentados anteriormente permitem afirmar
que os cursos de graduação possibilitaram aos seus egressos inserirem-se em funções
relacionadas a seus respectivos cursos e possibilitaram progressão salarial após a sua conclusão,
o que revela o impacto positivo do curso de graduação na vida profissional do egresso do
UNICEP.

PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AOS EGRESSOS DA PÓS-GRADUAÇÃO DO
UNICEP
No tocante à pós-graduação, é realizado um trabalho de divulgação dos cursos junto às
empresas, inclusive com convênios e parcerias com algumas delas. A parceria com as empresas
amplia-se ao atendimento às demandas em busca de referências e indicações de profissionais
qualificados, egressos dos cursos, para a inserção dos mesmos no mundo do trabalho. Porém,
não há uma participação formal dos egressos dos cursos de pós-graduação na vida da
Instituição. Como ações pontuais, a pós-graduação tem incorporado a participação de ex-alunos
como discentes em cursos de especialização e MBA; e também como palestrantes e docentes
convidados para aulas na pós-graduação.
A maioria dos pós-graduandos são recém-formados e buscam uma maior qualificação
ou colaboradores em empresas da cidade e região. Contribuem pela diversificação de áreas de
conhecimento que agregam as turmas dessa modalidade de curso26.
Todos os cursos oferecidos pela Diretoria de Pós-Graduação, face às constantes
transformações por que passa a sociedade humana, com expressivos avanços científicos e
tecnológicos, são de natureza de educação continuada. Se torna necessário, entretanto, avançar
em pesquisas relativas à inserção profissional dos egressos da pós-graduação de forma mais
específica, incluindo mecanismos para se conhecer a opinião dos egressos sobre a formação
recebida e, também, conhecer a opinião dos empregadores.
Há um questionário aplicado aos estudantes, no momento de seu ingresso na IES, para
avaliar as expectativas em relação ao curso escolhido e, também, ao final do curso de pósgraduação, solicitando-se uma avaliação sobre o curso concluído e sugestões para melhorias. Os
estudantes são incentivados a manifestar suas percepções em relação ao curso e, se possível, que
sejam liberadas essas observações para publicações na página da pós-graduação. A CPA/NAC
pretende inserir um questionário no ambiente virtual, no sistema acadêmico do estudante de
pós-graduação, para que eles possam avaliar a formação recebida a cada módulo cursado.
Há indicativos de melhoria da inserção dos egressos no mundo do trabalho em função
da realização dos cursos de pós-graduação, porém não há acompanhamento regular deste
público para coleta de dados sistemática.
26 Dados fornecidos pela Diretoria de Pós-Graduação do UNICEP em 2019.

Relatório de Autoavaliação Institucional 2020/2021

160

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS POLÍTICAS DE ACOMPANHAMENTO DOS
DISCENTES E EGRESSOS – CPA
A avaliação das potencialidades e oportunidades de melhorias em relação às políticas de
acompanhamento dos discentes e egressos, e as ações realizadas pela Instituição estão nos
Quadros 11 e 12.
Quadro 11. Pontos fortes e Oportunidades de Melhorias em relação às políticas de
acompanhamento dos discentes e egressos, UNICEP, 2019.
Pontos Fortes
Oportunidades de Melhorias
●
- Elaboração de instrumento para coleta de
●
- Definir estratégias para captação, retenção e
dados com o objetivo de conhecer os fatores que
fidelização dos estudantes, após a análise dos
influenciavam a saída por transferência de estudantes
resultados pelo Processo Avaliativo Interno.
do UNICEP.
●
- Realizar pesquisas com empregadores a fim
de obter uma avaliação sobre o desempenho dos
●
egressos, bem como o impacto do curso na vida
●
- Elaboração de instrumento para coleta de
profissional dos mesmos.
dados com o objetivo de conhecer a inserção do
●
- Ampliar as pesquisas sobre mecanismos
egresso no mundo do trabalho e a contribuição do
para conhecer a opinião dos estudantes sobre a
curso na sua vida profissional.
relação formação recebida e atuação no mundo do
trabalho.
●
- O coordenador de curso deve participar do processo
●
- O UNICEP informatizou o processo de de transferência do estudante e do cancelamento e
transferência externa detectado pelos relatórios de desistência do curso, bem como receber relatórios
gerenciais constando os motivos de saída dos
avaliação institucional e de cursos.
discentes. O processo de saída por transferência é
●
- Papel do Coordenador de Curso: o mais ágil do que o processo de entrada por
coordenador participa da transferência de outra IES transferência no UNICEP.
Criação de Metas de Captação, Retenção e
para o UNICEP.
Fidelização dos estudantes.
Fonte: NAC (2019)
Quadro 12. Identificação e ações realizadas, UNICEP, 2019.
Itens detectados pela CPA

Ações Realizadas pelo UNICEP
- Oferta de descontos e isenção de pagamentos mediante
- Apoio financeiro ao estudante.
auxílio do poder público e bolsas institucionais, segundo
critérios próprios.
Pesquisas
conduzidas
sobre
evasão - Análise dos fatores que motivam a saída por transferência
(transferência) do UNICEP.
do estudante do UNICEP.
- Avaliação da inserção no mundo do trabalho e análise da
contribuição do curso de graduação na vida profissional
- Pesquisas conduzidas com os egressos do
desses egressos: tipos de atividades que desenvolvem e as
UNICEP.
contribuições sociais. - Oferta de cursos de especialização e
- Programas Institucionais e de Extensão
MBA.- Estágios, banco de empregos, monitorias, entre
outros.
- IES automatizou os processos de transferência externa. O
Centro de Desenvolvimento de Software (CDS) está
- No processo de transferência externa há passos
desenvolvendo a transferência pelo sistema.- Análise da
que dificultam a entrada do estudante.
equivalência de disciplinas automática pelo sistema
acadêmico desenvolvido pelo CDS.
Fonte: NAC (2019)
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BALANÇO DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS
POLÍTICAS DE ACOMPANHAMENTO DOS DISCENTES E EGRESSOS
Pode-se afirmar que o UNICEP está comprometido em priorizar e aprimorar as políticas
de atendimento ao discente e de acompanhamento dos egressos, tendo em vista os subsídios
trazidos pelas pesquisas desenvolvidas, que têm por objetivo conhecer e analisar os fatores que
motivam a evasão (transferência e desistência) dos discentes, visando colaborar na definição de
estratégias junto aos gestores para propiciar a captação, retenção e fidelização dos mesmos.
Neste sentido, além dos diversos apoios institucionais ao discente, o papel do coordenador de
cada curso é vital neste processo. O estreitamento de relações entre coordenador, docentes e
estudantes é fundamental para a identificação de aspectos que provoquem descontentamentos na
comunidade acadêmica e, em especial, no curso sob sua coordenação. O contato com os
estudantes por meio da representatividade discente e de visitas regulares às salas de aula, podem
se configurar como estratégias promissoras para possibilitar a permanência do estudante até a
conclusão do curso.
Visando a captação de discentes, o UNICEP otimizar os mecanismos de parceria com
indústrias, prefeituras, usinas, sindicatos, entre outros, fornecendo benefícios financeiros para
novas matrículas e em contra-partida teria estes espaços utilizados para as atividades
acadêmicas na formação dos futuros profissionais.
O acompanhamento de egressos tem mostrado que os profissionais formados no
UNICEP, de modo geral, atuam em funções compatíveis com a sua formação inicial e
conquistam reajustes nos salários quando comparados com a condição de trabalho anterior ao
curso de graduação, o que pode indicar que o UNICEP vem cumprindo com a sua missão de
formar profissionais comprometidos com as demandas do mundo do trabalho e da sociedade na
qual se inserem.
Dentre as iniciativas institucionais de alavancar a qualidade da formação de
profissionais melhor preparados para atender às demandas da sociedade, destaca-se as novas
Políticas educacionais consolidadas nos novos PPCs e na implementação de estratégias
educativas de metodologias ativas de ensino, aprendizagem e avaliação. Destaca-se também,
ações de formação docente (palestras, grupo de metodologias ativas, curso de pós-graduação em
‘Novas metodologias e Gestão’).
Para a sustentabilidade das inovações e para monitorar estas mudanças faz-se necessário
criar estratégias sistemáticas de acompanhamento das estratégias educativas utilizadas pelos
docentes em suas disciplinas e o alinhamento destas com os princípios e fundamentos dos novos
PPCs, assim como, criar um espaço permanente de formação docente para o uso de
metodologias ativas de ensino, aprendizagem e avaliação.
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4.1 As Políticas de Pessoal, de Carreiras do Corpo Docente, Tutorial e Corpo TécnicoAdministrativo, seu Aperfeiçoamento, Desenvolvimento Profissional e suas Condições de
Trabalho.
O PDI (2018-2022) apresenta a política de pessoal, plano de carreira e desenvolvimento
profissional do corpo docente, corpo de tutores e técnico-administrativo. Sinteticamente, o plano
é arrojado, respeita a legislação trabalhista, estabelece direitos, evolução na carreira e deveres,
prevê expansão do corpo docente, do corpo de tutores e funcionários técnico-administrativo na
vigência do novo PDI.
O UNICEP tem aplicado a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei n. 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que determina que “[...] as IES tenham em seu quadro de
professores 1/3 de Mestres em tempo integral e 1/3 de Doutores em tempo integral”. A
composição do corpo docente das universidades é determinada pela LDB. No caso dos centros
universitários, essa composição é regida pelo Decreto nº 5.786, de 24 de maio de 2006.
O Quadro 13 apresenta o histórico, desde a época em que o UNICEP era ASSER
(Associação de Escolas Reunidas), em relação ao andamento dos Planos de Carreira dos
Docentes e dos Funcionários Técnico-Administrativos (Processo n. 46264.001657/2009-31).
Ainda existe a ASSER, em Rio Claro-SP e em Porto Ferreira-SP. Ela também aparece nesse
histórico.

Planos de Carreira dos Docentes e dos Funcionários Técnico-Administrativos (Processo n.
46264.001657/2009-31)
O quadro a seguir apresenta os planos de carreira dos Docentes e dos Funcionários
Técnico-Administrativos.

Quadro 13. Planos de Carreira dos Docentes e dos Funcionários Técnico-Administrativos
Data
Tipo de documento
Assunto
Aprovação do Plano de Carreira Docente
27.08.1998
Resolução nº 036/1998
do Centro de Ensino Superior de São
Carlos.
27.10.1998

Resolução nº 020/1998

Aprovação do Plano de Carreira do
Corpo Técnico-Administrativo do
Centro de Ensino Superior de São
Carlos.

16.12.2005

Resolução CONSEPE nº 011/2005, de
16 de dezembro de 2005

Aprovação dos Planos de Carreira do
Corpo Docente e do Corpo TécnicoAdministrativo do UNICEP.

01.06.2009

Resolução CONSEPE nº 003/2009, 01
de junho de 2009

Alteração dos Planos de Carreira do
Corpo Docente e do Corpo TécnicoAdministrativo do UNICEP.
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10.06.2009

25.08.2009

16.01.2010

02.02.2010

12.11.2010

Of.DG-UNICEP-015/2009 E Of.DGUNICEP-40/2009, encaminhados ao Dr.
Morillas – Gerente Regional do
Trabalho e Emprego São Carlos,
encaminhado ao Dr. Morillas – Gerente
Regional do Trabalho e Emprego São
Carlos e protocolado pelo SDT/São
Carlos em 10.06.2009E Processo
46264.001657/2009-31
Of.DG-UNICEP-045/2009,
encaminhado ao Dr. Morillas – Gerente
Regional do Trabalho e Emprego São
Carlos e protocolado pelo SDT/São
Carlos em 27.08.2009 - Processo
46264.002397/2009-11
Ofício datado de 16 de janeiro de 2010,
encaminhado ao Dr. Morillas – Gerente
Regional do Trabalho e Emprego São
Carlos
Portaria nº 001-H/2010, de 2 de
fevereiro de 2010
Ofício datado de 12.11.2010
encaminhado ao Dr. Morillas – Gerente
Regional do Trabalho e Emprego São
Carlos e protocolado pelo SDT/São
Carlos em novembro/2010

06.06.2012

Ofício para o Gerente Regional do
Trabalho e Emprego

27.11.2012

Ofício para o Gerente Regional do
Trabalho e Emprego

18.02.2013

Ofício para o Gerente Regional do
Trabalho e Emprego

19.07.2013

16.12.2013

24.01.2014

Dorival levou em mãos ao Walmir as
alterações nos Planos de Carreira, para
atender ao ofício datado de 17/06/2013
do Ministério do Trabalho e Emprego
Ofício recebido do Ministério do
Trabalho e Emprego solicitando alguns
ajustes nos Planos de Carreira
Atendendo solicitação do Gerente
Regional do Trabalho e Emprego, foram
feitos alguns ajustes nos Planos de
Carreira os quais foram encaminhados
ao mesmo e protocolados em
25.03.2014.

Homologação dos Planos de Carreira do
Corpo Docente e do Corpo TécnicoAdministrativo do UNICEP.

Homologação dos Planos de Carreira do
Corpo Docente e do Corpo TécnicoAdministrativo do UNICEP – Agilização
do processo.
Homologação dos Planos de Carreira do
Corpo Docente e do Corpo TécnicoAdministrativo da ASSER.
Dispõe sobre o enquadramento funcional
dos integrantes do corpo docente
previsto no Plano de Carreira Docente –
PCD do UNICEP.
Encaminhamento dos Planos de Carreira
do Corpo Docente e do Corpo TécnicoAdministrativo da ASSER, com a
regularização solicitada em 14.10.2010,
conforme relatório análise para
regularização de documentos faltantes.
Homologação do Plano de Carreira
Docente.
Homologação do Quadro de Carreira dos
Docentes e Quadro de Carreira dos
Funcionários Técnico-Administrativos.
Homologação do Quadro de Carreira dos
Docentes e Quadro de Carreira dos
Funcionários Técnico-Administrativos.
Homologação do Quadro de Carreira dos
Docentes e Quadro de Carreira dos
Funcionários Técnico-Administrativos.
Homologação do Quadro de Carreira dos
Docentes e Quadro de Carreira dos
Funcionários Técnico-Administrativos.
Homologação do Quadro de Carreira dos
Docentes e Quadro de Carreira dos
Funcionários Técnico-Administrativos.
Fonte: Direção do UNICEP, 2018.
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Em 2019, o Corpo Docente do UNICEP possui: 216 Docentes, assim distribuídos: 106
doutores, 81 mestres e 29 especialistas. Quanto ao regime de trabalho, 21,29% dos Docentes
estão contratados em regime de tempo integral.
Em 2020, o Corpo Docente do UNICEP possui: 223 Docentes, assim distribuídos: 110
doutores, 84 mestres e 29 especialistas. Quanto ao regime de trabalho, 21,07% dos Docentes
estão contratados em regime de tempo integral.
Com relação ao Corpo de Tutores, o UNICEP possui atualmente 24 tutores, assim
distribuídos: 16 doutores, o que corresponde a 66,7% do total, sete mestres, o que corresponde a
29,2% do total e um especialista, o que corresponde a 4,2% do total. Quanto ao regime de
trabalho, 29,2% dos tutores estão contratados em regime de tempo integral e 25% em tempo
parcial.
Tanto o índice de titulação quanto o regime de tempo integral de Docentes e tutores
deverão ser mantidos ou ampliados ao longo da vigência do novo PDI (2018-2022).
O Corpo Técnico-Administrativo do UNICEP possui, no ano de 2019, 121 funcionários
técnicos administrativos.
Em seguida apresenta-se o cronograma de expansão do corpo docente, corpo de tutores
e funcionários técnico-administrativos, previsto no PDI (2018-2022). Destaca-se que para o
ingresso de docentes, tutores e funcionários técnico-administrativos existem procedimentos
internos de contratação, os quais estão sob a responsabilidade dos setores responsáveis.

Tabela 21. Cronograma de Expansão do Corpo Docente (PDI 2018-2022).
TITULAÇÃO
Doutorado
Mestrado
Especialização
Totais

2018
97
89
31
217

2019
101
93
32
226

2020
106
97
34
237

2021
112
103
36
251

2022
120
110
38
269

REGIME DE TRABALHO
Integral
Parcial
Horista
Totais

2018
45
63
109
217

2019
47
66
113
226

2020
49
69
119
237

2021
52
73
126
251

2022
56
78
135
269
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Tabela 22. Cronograma de expansão do Corpo de Tutores (PDI 2018-2022).
Titulação
Especialista
Mestre
Doutor
Totais

Regime de trabalho
Tempo Integral
Tempo Parcial
Horista
Totais

2018
1
7
16
24

2018
6
6
12
24

2019
1
10
21
32

2019
8
10
14
32

2020
4
13
27
44

2021
8
17
32
57

2020
10
12
25
44

2021
13
14
30
57

2022
15
22
37
74

2022
16
21
37
74

Tabela 23. Cronograma de expansão do Corpo Técnico-Administrativo (PDI 2018-2022).
Ano
2018
2019
2020
2021
2022

Quantidade de funcionários
190
195
202
208
214

CORPO DOCENTE
A IES possui o Plano de Carreira Docente (PCD), que tem como objetivo regular as
condições de admissão, demissão, direitos, vantagens, deveres e responsabilidades dos membros
do corpo docente.
A carreira do profissional docente é organizada por quatro categorias: 1) Professor
Doutor – constituída por 40 diferentes níveis; 2) Professor Mestre - constituída por 30 diferentes
níveis; 3) Professor Especialista - constituída por 20 diferentes níveis; e, 4) Professor Graduado
- constituída por dez diferentes níveis. Todos os docentes possuem a relação de trabalho com a
Instituição regulada pela Consolidação das Leis do Trabalho, bem como pelas convenções
coletivas do órgão da categoria.
O corpo docente é constituído por todos os docentes que, além de reunirem qualidades
de educadores e pesquisadores, assumem o compromisso de respeitar os princípios e valores
explicitados no Estatuto e no Regimento Geral.
As discriminações ocupacionais dos integrantes do corpo docente são:
I - assumir, superintender e fiscalizar o processo de docência, de pesquisa, de extensão e da
avaliação da aprendizagem no âmbito da disciplina de que for responsável;
II - assumir, por designação do respectivo curso, encargos de ensino, pesquisa e extensão;
III - cumprir os encargos e participar de comissões sempre que indicado, no interesse do ensino,
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da pesquisa e da extensão.
Os cargos ou funções docentes da Instituição são acessíveis a todos quantos satisfaçam
os requisitos estabelecidos pelo PCD. Entendem-se como atividades docentes, aquelas que são
adequadas ao sistema do ensino, indissociável da pesquisa e extensão.
O corpo docente da Instituição será constituído pelo pessoal que nela exerça atividades
de ensino, pesquisa e extensão, bem como outras atividades referentes à administração
universitária, que cabem aos docentes de nível superior – como coordenação de curso. A
idoneidade profissional, a capacidade didática, a integridade moral e a boa conduta, são
condições fundamentais para o Corpo Docente da instituição. Os critérios de seleção e
contratação dos docentes, integrante do Corpo Docente, são estabelecidos pela Resolução
CONSEPE 015/2015, de 26 de outubro de 2015, disponível no site da instituição,
http://www.unicep.edu.br/docs/resolucoes_portarias/RESOLUCAO_CONSEPE_015_2015.pdf.
Esta Resolução regulamenta o processo de seleção de pessoal docente para ingresso no Quadro
de Carreira do UNICEP, conforme previsto no Quadro de Carreira dos Docentes. O processo de
seleção de pessoal docente do UNICEP é constituído por uma série de atos estabelecidos, nesta
Resolução, mediante seleção por prova didática, títulos e entrevista e, destina-se a assegurar a
observância dos princípios de isonomia e de qualidade e a classificar, no maior e melhor
interesse, candidatos para seu quadro docente, conforme critérios contidos na referida
Resolução: Avaliação didática onde são avaliadas as capacidades de docência do candidato;
Avaliação de Títulos pelo Curriculum Vitae nos seguintes aspectos: Experiência Docente no
Ensino Superior, Produção Intelectual e Científica (dos últimos 05 anos), Pesquisa e Extensão,
Experiência de Docência e Experiência Profissional, não Docente.
A política institucional das ações Docente no percentual de disciplinas à distância dos
cursos presenciais, ocorre através do acompanhamento realizado pela assessoria pedagógica que
é desempenhada por um Docente integrante da Equipe Didático-pedagógica do setor de EaD da
Instituição. O assessor pedagógico, conforme descrito no Programa de Desenvolvimento de
Material Educacional para a Educação à Distância do UNICEP possui as seguintes funções:
orientar sobre as funcionalidades do ambiente; revisar o plano de aula em relação ao uso
adequado das Ferramentas do D2L; sugerir metodologias adequados à EaD; realizar reuniões de
acompanhamento com o Docente/monitor da disciplina visando avaliar o andamento dela;
orientar o Docente em relação à padronização/desenvolvimento de materiais educacionais.
Periodicamente, o assessor pedagógico agenda encontros com cada Docente com o objetivo de
discutir o andamento da disciplina, auxiliando-o no aprimoramento metodológico e tecnológico.
Há um entendimento por parte da Instituição de que o Docente, ao trabalhar na modalidade
EaD, está (re)aprendendo a trabalhar de uma nova forma, considerando as especificidades e
características próprias dessa modalidade educativa. Assim, a Instituição preocupa-se em prover
instrumentos, técnicas e assessorias de forma que as disciplinas na modalidade EaD tenham a
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qualidade exigida pela instituição. Com isso, o papel da assessoria pedagógica específica para as
disciplinas à distância visam apoiar o Docente no seu (re)fazer pedagógico e na sua inserção
nessa nova modalidade de ensino.
Em relação às Políticas de Qualificação e Plano de Carreira Docente, o UNICEP busca
criar um ambiente de estímulo à capacitação docente, que se caracteriza pela realização de
programas de formação continuada e encontros sistemáticos dos docentes para a revisão da
prática pedagógica, tendo em vista a efetividade do ensino. Plano Institucional de Capacitação
Docente, integrado por programas, tem por objetivo apoiar a qualificação dos membros do
Corpo Docente.
Considera-se, também, como elemento importante para a complementação da formação
docente o contexto da atuação coletiva dos docentes em torno dos projetos pedagógicos de
curso, na medida em que se cultiva o diálogo interdisciplinar, com a mesma intensidade, tanto
nos níveis pedagógicos próprios do curso quanto nos níveis práticos de projetos concretos.
A preocupação com o aprofundamento científico-metodológico do ensino constitui o
eixo condutor dos estudos e debates entre os docentes, num processo de reflexão que envolve o
papel do docente-educador, seu modo de atuação e os resultados de sua atividade.
O que se espera é a mudança de mentalidade do docente, com base no desenvolvimento
da consciência de que o seu trabalho está diretamente relacionado à dinâmica das mudanças
sociais e, em consequência, sua ação deve ser intencionalmente voltada para que o estudante
adote uma postura cada vez mais responsável e autônoma em relação aos estudos, tendo em
vista o seu reflexo na atuação profissional.
O Plano de Carreira Docente (PCD) regula as condições de admissão, demissão,
direitos, vantagens, deveres e responsabilidades dos membros do Corpo Docente do UNICEP. O
PCD foi protocolado no SDT/São Carlos - SP, sob número 46.264.002397/2009-11, em
27/08/2009 e, no momento, aguarda-se sua homologação pelo órgão competente do MTE, o que
não ocorreu até o final do ano de 2018.
As relações de trabalho dos membros do Corpo Docente da Instituição serão regidas
pela Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto Lei Nº 5452, de 1º de maio de 1943), artigos
específicos nºs 317 a 323, pelas Convenções Coletivas de Trabalho da categoria e pelo Plano de
Carreira Docente.
Ao ser contratado, o docente passa a integrar o quadro de carreira de docente da
instituição. E para ascender aos níveis e categorias, os critérios são: a titulação docente, para
mudança de categoria; e tempo de serviço e/ou produtividade, para mudança de nível.
A regulamentação interna do UNICEP prevê a possibilidade de afastamento dos
docentes para aperfeiçoamento e participação em eventos científicos e tecnológicos, bem como,
para o exercício de funções administrativas na Instituição.
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A Instituição prevê três tipos de regimes de trabalho: Regime de Tempo Integral (TI),
no qual o docente assume atividades em regime de 40 horas semanais, sendo 50% em sala de
aula; Regime de Tempo Parcial (TP), no qual o docente assume atividade em regime de 20
horas semanais, sendo 75% dele em sala de aula; e Regime Especial (RE), no qual os docentes
são contratados exclusivamente para atividades em sala de aula.
Os professores em Tempo Integral e Parcial notadamente se envolvem mais com os
projetos da Instituição, enquanto os horistas concentram-se somente nas aulas. Entretanto,
procura seguir o que é exigido pelo MEC em termos percentuais de contratação de mestres,
doutores e de contratação como horista, por tempo integral e parcial.
Em 2019, o Corpo Docente do UNICEP possui: 216 Docentes, assim distribuídos: 106
doutores, 81 mestres e 29 especialistas. Quanto ao regime de trabalho, 21,3% dos Docentes
estão contratados em regime de tempo integral.
As Tabelas 24 e 25 apresentam a composição, titulação e regime de trabalho do corpo
docente do UNICEP, em 2019.

Tabela 24. Titulação do Corpo Docente, UNICEP, 2019.
Titulação

Quantidade

%

Doutorado

106

49,1

Mestrado

81

37,5

Especialização

29

13,4

Total geral

216

100,0

Fonte: Procuradoria Institucional do UNICEP (2020).

Tabela 25. Regime de Trabalho do Corpo Docente, UNICEP, 2019.
REGIME DE TRABALHO

Quantidade

%

Integral

46

21,3

Parcial

91

42,1

Horista

79

36,6

Totais

216

100,00

Fonte: Procuradoria Institucional do UNICEP (2020).
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Destaca-se que o UNICEP, na titulação de docentes com pós-graduação stricto sensu,
possui um percentual de 86,6% que é muito superior ao percentual mínimo de 33% de docentes
com pós-graduação stricto sensu, previsto na legislação para Centros Universitários. O referido
índice de titulação deverá ser mantido ou ampliado ao longo da vigência do PDI (2018-2022).
Essa alta titulação, entre outros fatores, tem garantido que os cursos sejam avaliados e
aprovados pelos órgãos reguladores.
Geralmente, os professores desempenham a função docente combinada com outras
atividades institucionais dispostas nos contratos de trabalho, tais como: pesquisa, orientação de
pesquisa, comissões, coordenações, laboratórios, núcleo docente estruturante, atividades de
gestão, entre outras.

CORPO DE TUTORES
A concepção e estruturação do Corpo de Tutores, em sua maioria, composto pelos
próprios Docentes que lecionam nos cursos presenciais, reflete o modelo do sistema de EaD de
apoio ao estudante, nas modalidades presencial e à distância, cuja finalidade é oferecer o suporte
necessário para que os objetivos educacionais, traçados no projeto pedagógico do curso, sejam
alcançados. A tutoria não se limita a fornecer somente apoio ao estudante, mas também é peça
chave em seu acompanhamento. No sistema concebido pelo UNICEP, a tutoria tem um caráter
mediador cujo desafio é atender a espaços e tempos diferentes, submetidos, muitas vezes,
também a realidades diferentes.
É exigência que os tutores possuam formação mínima em nível de pós-graduação nas
diferentes áreas do conhecimento do currículo dos cursos em que irão atuar.
A equipe de tutoria do curso de Pedagogia a distância, por exemplo, é composta por
profissionais que possuem formação especializada compatível com a área de conhecimento em
que desempenham suas funções de tutoria. Aproximadamente 96% desses tutores possuem pósgraduação em nível de doutorado e uma larga experiência de atuação em tutoria em cursos de
graduação e pós-graduação. Essa formação na área de atuação facilita a mediação entre o
conteúdo das disciplinas e o estudante, possibilitando a proposição de materiais
complementares, materiais de recuperação, atividades e situações que melhor promovam a
aprendizagem.
Além da formação acadêmica em nível de pós-graduação, é exigência da Instituição que
o tutor seja qualificado antes do início de suas atividades. Para isso, o Centro de Educação a
Distância (CEAD) oferece cursos on-line de formação de tutores, no qual são abordados pontos
considerados essenciais para o seu trabalho.
Os critérios de seleção e contratação dos Docentes, integrante do Corpo de Tutores, são
estabelecidas pela Resolução CONSEPE 015/2015, de 26 de outubro de 2015, disponível no site
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da

instituição,

http://www.unicep.edu.br/docs/resolucoes_portarias/

RESOLUCAO_CONSEPE_015_2015.pdf. Esta Resolução dispõe sobre o processo de seleção
de tutores para ingresso no Plano de Carreira do UNICEP, conforme previsto no Plano de
Carreira dos Tutores. O processo de seleção de tutores do UNICEP é constituído por uma série
de atos estabelecidos, nesta Resolução, mediante verificação dos seguintes itens:
Conhecimentos gerais e específicos de ensino à distância e aderência ao perfil de tutoria;
Análise da titulação, capacitação e experiência profissional; Entrevista, destina-se a assegurar a
observância dos princípios de isonomia e de qualidade e a classificar, no maior e melhor
interesse, candidatos para o Corpo de Tutores.
A seleção ocorre mediante os seguintes critérios:

Avaliação presencial onde são

avaliadas as capacidades de tutoria do candidato; Avaliação de Títulos pelo Curriculum Vitae
nos seguintes aspectos: Experiência em Tutoria no Ensino Superior, Produção Intelectual e
Científica (dos últimos 03 anos), Pesquisa e Extensão e Experiência Profissional, não tutoria.
Em relação às Políticas de qualificação e Plano de Carreira do Corpo de Tutores, o
UNICEP busca criar um ambiente de estímulo à capacitação dos tutores que se caracteriza pela
realização de programas de formação continuada e encontros sistemáticos dos tutores para a
revisão da prática de tutoria, tendo em vista a efetividade do ensino à distância.
Plano Institucional de Capacitação dos tutores, integrado por programas, tem por
objetivo apoiar a qualificação dos membros do Corpo de Tutores.
Considera-se, também, como elemento importante para a complementação da formação
dos tutores, a sua atualização constante nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).
Assim sendo, o UNICEP articula uma Política de qualificação que envolve uma formação
inicial e continuada para o Corpo de Tutores presenciais e a distância.
Como parte ainda da formação inicial do tutor, é realizado um acompanhamento inicial
a partir das interações com a equipe de tutores já atuantes e pela coordenação pedagógica do
CEAD. Essas interações ocorrem no ambiente virtual de aprendizagem e em reuniões
presenciais no departamento.
Ao final do semestre é realizada uma avaliação dos tutores pelos estudantes. O
estudante avalia o tutor com relação ao domínio de conteúdo, à rapidez das respostas dadas, ao
relacionamento com a turma, ao apoio na realização das atividades, ao estímulo, ao diálogo e à
reflexão crítica. A contínua avaliação é considerada fundamental pela Coordenação Pedagógica
do CEAD para a melhoria da qualidade do atendimento de tutoria. A avaliação é analisada pela
Coordenação Pedagógica que considera a pontualidade nas tarefas a serem realizadas pelos
tutores, bem como a qualidade das mensagens postadas, o estímulo à participação, a qualidade
na orientação das atividades, a discussão conceitual dos conteúdos e avaliações, e os feedbacks
atribuídos às atividades.
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Os tutores são incentivados a participar de eventos que promovam a formação
continuada com bases nas sugestões e dificuldades encontradas a partir da prática realizada
pelos mesmos.
Com relação ao Corpo de Tutores, o UNICEP possui atualmente 24 tutores, assim
distribuídos: 16 doutores, sete mestres e um especialista. Quanto ao regime de trabalho, 25%
dos tutores estão contratados em regime de tempo integral e 25% em tempo parcial.
As Tabelas 26 e 27 apresentam as características do corpo de Tutores.

Tabela 26. Titulação do Corpo de Tutores, UNICEP, 2020.
Titulação
2020
%
Especialista

29

13

Mestre

84

37,66

Doutor

110

49,32

Total

223

100

Tabela 27. Regime de Trabalho do Corpo de Tutores, UNICEP, 2020.
Regime de Trabalho
2020
%
Tempo Integral
47
21,07
Tempo Parcial
91
40,8
Horista
85
38,11
Total Geral
223
100

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O PDI 2018-2022 apresenta nas suas diretivas que o Corpo Técnico-Administrativo é
constituído por todos os servidores não docentes, que tem a seu cargo os serviços
administrativos e técnicos de apoio necessários ao funcionamento das atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
Os cargos ou funções Técnico-Administrativos da Instituição são acessíveis a todos
quantos satisfaçam os requisitos estabelecidos no Plano de Carreira dos Funcionários TécnicoAdministrativos - PCFTA. São consideradas atividades do pessoal Técnico-Administrativo: as
relacionadas com a permanente manutenção e adequação do apoio técnico, administrativo e
operacional necessário ao cumprimento dos objetivos institucionais do UNICEP; e, aquelas
inerentes ao exercício de Direção, Chefia, Coordenação, Assessoramento e Assistência, na
própria Instituição, desde que não desempenhadas por pessoal Docente nela lotado.
O PCFTA regula as condições de admissão, demissão, progressão funcional, condições
de remuneração, direitos, vantagens, deveres e responsabilidades dos membros do Corpo
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Técnico-Administrativo do UNICEP. O Plano de Carreira dos Funcionários TécnicoAdministrativos, protocolado no SDT/ São Carlos - SP, sob número 46.264.002397/2009-11 em
27/08/2009, e no momento, aguarda-se a sua homologação pelo órgão competente do MET, o
que não ocorreu até o final do ano de 2018. Assim sendo, com base no artigo 461 e seus
parágrafos da Lei 13.467, de 13/07/2017, publicado no DOU em 14/07/2017, o Conselho
Universitário do UNICEP, pela Resolução CONSUN 001, de 12 de março de 2018 e, o
CONSUN, em reunião de 22/03/2018, referendou e aprovou a referida Resolução. As
discriminações ocupacionais do pessoal Técnico-Administrativo estão previstas no PCFTA.
O UNICEP possui uma política para formação e qualificação permanente do Corpo
Técnico-Administrativo.
O provimento de cargo Técnico-Administrativo no Plano da Associação de Escolas
Reunidas Ltda. far-se-á no nível inicial, mediante processo de recrutamento e seleção. Compete
ao órgão de Recursos Humanos a execução das providências cabíveis para integração do recémcontratado ao ambiente de trabalho, através de treinamento, visando, entre outros objetivos, a
dar-lhe conhecimento: a) da realidade da Associação de Escolas Reunidas Ltda (ASSER),
mantenedora do UNICEP; b) de seus direitos e deveres para com a ASSER; c) das formas de
progressão e ascensão funcional; e, d) além dos objetivos previstos, o funcionário será
submetido a processo sistemático de ambientação ao trabalho.
A qualificação na carreira do Corpo Técnico-Administrativo está implantada por meio
de uma política de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal Técnico-Administrativo, sendo
constituída por um programa com orçamento específico. A valorização está prevista na tabela
do PCFTA com pontuação para efeitos de Reclassificação, Ascensão e Progressão Funcional
por Titulação e Qualificação na Carreira dos Funcionários Técnico-Administrativos.
O regime de trabalho para o Corpo Técnico-Administrativo será de 44 horas semanais,
ressalvados os casos em que a legislação específica estabeleça diferente jornada de trabalho.
Além da remuneração do cargo, o membro do Corpo Técnico-Administrativo da
Instituição poderá receber as seguintes vantagens pecuniárias: a) diárias; b) ajuda de custo; c)
adicional de insalubridade e/ou periculosidade, de acordo com a legislação vigente; e, d) prólabore.
O UNICEP possui, no anos de 2019 e 2020, 121 e 109 funcionários técnicos
administrativos respectivamente. Destaca-se que dentre estes, sendo um com necessidade
especial. A seguir estão apresentados os dados e indicadores relativos ao Corpo TécnicoAdministrativo da Instituição.
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PESQUISA DE OPINIÃO – AUTOAVALIAÇÃO
Um questionário sobre a gestão do UNICEP foi criado e hospedado em plataforma
eletrônica.

O Departamento de Recursos Humanos encaminhou e-mail ao corpo técnico-

administrativo, contendo o formulário eletrônico para avaliar aspectos da gestão universitária,
considerando-se os indicadores importantes das políticas de pessoal da Instituição. As respostas
foram espontâneas. Convém esclarecer que no momento da aplicação da pesquisa do
NAC/CPA, o UNICEP contava com um quadro de 121 funcionários técnico-administrativo.
Desse total, foram obtidas as respostas, aproximadamente 50,41% da amostra total, sendo 58%
do sexo feminino e 42% do sexo masculino.
A Figura 57 mostra a distribuição por sexo e a Figura 58 o tempo de Ingresso do Corpo
Técnico-Administrativo. A maioria dos funcionários trabalham na Unicep há mais de 5 anos,
percebe-se baixa rotatividade de funcionários.

Figura 57. Distribuição do Corpo Técnico-Administrativo por sexo, UNICEP, 2020.
Fonte: NAC (2020)
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Figura 58. Tempo de Ingresso do Corpo Técnico-Administrativo por gênero, UNICEP, 2020.
Fonte: NAC (2020)

AVALIAÇÃO DA GESTÃO
A Tabela 28 apresenta as percepções de 62 docentes e 57 funcionários técnicoadministrativos em relação a gestão universitária.
Tabela 28. Pontos Fortes e Oportunidades de Melhorias segundo os docentes e funcionários
técnico-administrativos, UNICEP, 2019.
Pontos Fortes
- Corpo docente altamente qualificado
(maioria mestres e doutores) com regime
de tempo de trabalho parcial e integral
equilibrado em relação aos docentes
horistas.
- No tocante ao corpo técnicoadministrativo: pessoal competente,
eclético e versátil.
- Boa qualificação dos funcionários: boa
parte dos funcionários possui nível
superior.
- Maioria dos funcionários trabalha há
mais de cinco anos na Instituição. Há baixa
rotatividade de funcionários.
- Formação e aprimoramento docente e dos
funcionários.
- Sistema de Comunicação Interna (Visual
e Imprensa)

Oportunidades de Melhorias
- Análise de perspectivas de crescimento com relação aos
cargos e salários tanto de docentes quanto dos
funcionários;
- Maior autonomia na resolução de problemas,
especialmente financeiros.
- Refeitório funcionários;
- Docentes do UNICEP especializados em questões
comportamentais, relações interpessoais, ética e gestão
de pessoas podem realizar oficinas e treinamento para os
funcionários técnico-administrativos e docentes.
- Melhoria no sistema interno de comunicação;
- Desburocratização e descentralização nas estruturas
administrativas;
- Estreitamento e alinhamento do pessoal de apoio com
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Gestão, através de reuniões frequentes para a avaliação
das atividades e proposta de ações, visando à melhoria
dos serviços;
Implantação da ferramenta de Gestão ERP (sistema de
informática responsável por cuidar de todas as
operações diárias da empresa, desde o Faturamento até
o balanço contábil, de Compras a fluxo de caixa, de
apuração de impostos a Administração de Pessoal, de
inventário de estoque às contas a receber, do ponto dos
funcionários a controle do maquinário da fábrica, enfim,
todo o trabalho administrativo e operacional feito na
empresa)
Fonte: NAC (2019)
Tabela 29. Itens identificados pela CPA e ações realizadas pela IES, UNICEP, 2019/2020.
Itens detectados pela CPA

Aprimoramento Docente e
Capacitação do Corpo técnicoadministrativo

Ações realizadas pela IES
- Incentivo aos docentes e funcionários para realizarem cursos e
atualização profissional: 100% de bolsa para cursar
especialização e MBAs;
- Docentes do próprio UNICEP são convidados a ministrar
disciplinas nos cursos de especialização e extensão universitária,
aproveitando suas habilidades e conhecimentos, o que também é
fator motivacional para esses profissionais.
- Oferta de palestras e oficinas para formação de funcionários e
docentes;
- Adequação dos horários dos funcionários em relação aos
horários das aulas: oferta de cursos de especialização e MBA aos
sábados e na modalidade semipresencial.
Fonte: NAC (2020)

BALANÇO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DA UNICEP
O UNICEP tem se preocupado em contratar e manter, em seu quadro de colaboradores,
docentes

e

funcionários

técnico-administrativos

altamente

qualificados,

oferecendo

oportunidade de aprimoramento profissional, especialmente, em cursos de pós-graduação lato
sensu, no contexto da Instituição, que contribuam para a melhoria dos serviços administrativos,
bem como das atividades acadêmicas, visando à utilização de metodologias ativas de ensino,
tendo em vista o tripé ensino-pesquisa-extensão. Considera-se a importância de incentivar os
docentes da Instituição para que contribuam com seus conhecimentos e habilidades nas políticas
de capacitação. Adicionalmente, a Instituição tem se preocupado com o processo de reflexão e
efetivação de perspectivas de crescimento de seus colaboradores, de acordo com a
sustentabilidade financeira da Instituição, em especial, mediante o risco de retração no número
de estudantes, no momento atual de crise econômica que o país atravessa. Esforços ainda estão
sendo realizados para o devido incremento neste aspecto.

Ressaltamos que para as IES
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permanecerem competitivas e eficazes, à médio e longo prazo, precisam gerir mudanças em
seus produtos, serviços, estratégias, tecnologias e, sobretudo, possuir uma equipe de
colaboradores bem treinados e capacitados para o novo contexto global. O investimento
institucional no capital intangível torna-se uma necessidade de sobrevivência nesse mercado
atual.

4.2 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA IES, ESPECIALMENTE FUNCIONAMENTO E
REPRESENTATIVIDADE

DOS

COLEGIADOS,

SUA

INDEPENDÊNCIA

E

AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENEDORA E A PARTICIPAÇÃO DOS
SEGMENTOS

DA

COMUNIDADE

UNIVERSITÁRIA

NOS

PROCESSOS

DECISÓRIOS
Gestão da Instituição
O PDI (2018-2022) indica que o modelo de Política de Gestão do UNICEP contemplará
em suas ações a gestão por competências, a racionalidade, a alocação de recursos orçamentários
de forma participativa e democrática, a humanização das relações e a transparência e
democratização dos processos administrativos e acadêmicos.
A estrutura organizacional e as responsabilidades das unidades acadêmicas e
administrativas estão claramente definidas no Estatuto da instituição e no Regimento Geral.
A gestão do UNICEP é exercida por órgãos de Administração Superior, que abrangem
a Chancelaria, o Conselho Universitário (CONSUN), o Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CONSEPE) e a Diretoria; pelos órgãos de Administração Acadêmica, que englobam
os Conselhos de Cursos, Núcleo Docente Estruturante e as Coordenadorias de Cursos, e pelos
órgãos suplementares, que aabrange, a Ouvidoria Geral, a Secretaria Acadêmica, a Biblioteca e
demais núcleos destinados ao apoio às atividades de ensino, extensão e pesquisa.
O Estatuto detalha o funcionamento, a composição, o mandato e as atribuições dos
órgãos da Administração Superior e Acadêmica.
O PDI (2018-2022, p. 107) estabelece o seguinte Organograma Institucional e
Acadêmico:
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Figura 59. Organograma Institucional e Acadêmico, UNICEP, 2018.

Desde 2001, quando o UNICEP passou à categoria de Centro Universitário, houve um
crescimento de todos os aspectos institucionais o que tem demandado um processo contínuo de
transformações e melhorias na vida universitária, o que implica em ações direcionadas a todos
os segmentos (docentes, discentes e técnico-administrativos), tornando os processos de trabalho
mais sistematizados e ágeis, sem perder de vista a leveza, as relações horizontalizadas, o
cuidado com as pessoas, que são elementos essenciais para a prestação de serviços de qualidade,
tendo por foco a satisfação de sua comunidade.
A comunicação formal entre a administração e a comunidade acadêmica ocorre por
meio de portarias, instruções normativas e comunicados. A comunicação atinge, objetivamente,
os níveis envolvidos nos processos.
Nesse sentido, a avaliação da gestão da Instituição deve considerar os seguintes
aspectos como passíveis de análise:
I - O funcionamento dos órgãos colegiados;
II - A representatividade dos órgãos colegiados;
III - A efetividade dos órgãos colegiados;
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IV - A existência de diretrizes emanadas pela Administração Superior;
V - O grau de participação da comunidade acadêmica na elaboração das diretrizes;
VI - A eficiência dos sistemas de informação e dos fluxos de comunicação entre a comunidade
acadêmica;
VII - A formalização de uma estrutura organizacional formal e sua efetivação na prática;
VIII - A formalização das atribuições dos órgãos da administração superior, acadêmica e
suplementar;
IX - A existência de mecanismos formais de comunicação e de condução de processos;
X - A funcionabilidade do organograma Acadêmico / Administrativo.
O NAC/CPA construiu a cadeia de valor da UNICEP com o objetivo de utiliza-lá para
um enfoque mais eficiente e amplo, exógeno à empresa. Essa cadeia é constituída por um
conjunto de atividades criadoras de valor.
O objetivo deste modelo é identificar os principais fluxos de processos dentro de uma
organização. O modelo é essencialmente um fluxograma de processos específicos de alto nível,
interligados para mostrar fluxos de processo, os quais podem ainda ser divididos em
subprocessos e suas atividades de apoio. No próximo ciclo avaliativo, pretende-se acompanhar
os macroprocessos de planejamento, gestão e apoio.

Figura 60. Cadeia de Valor, UNICEP, 2019.
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O parecer da análise qualitativa realizada pela CPA da organização e gestão do
UNICEP destaca os seguintes pontos:
1) Há existência de plano de gestão e/ou plano de metas com adequação da gestão ao
cumprimento dos objetivos e projetos institucionais, e, coerência com a estrutura organizacional
oficial;
2) O funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados estão de acordo
com o Estatuto;
3) A gestão nas tomadas de decisões institucionais está de acordo com as finalidades
educativas;
4) O uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções;
5) Os atores na gestão administrativa, em suas decisões, são consensuais e normativos;
6) Os investimentos na comunicação e divulgação da informação são fluidos em todos
os níveis;
7) Os procedimentos são adequados e conhecidos para organizar e conduzir os
processos de tomada de decisão em todos os níveis;
8) Em todos os Órgãos Superiores e de Cursos, existem procedimentos adequados e
conhecidos para organizar e conduzir os processos de tomada de decisão;
9) Em todos os Órgãos Superiores e de Cursos, existem instâncias de apoio,
participação e consulta para tomada de decisão: são os Conselhos Superiores e os Conselhos de
Cursos. Existem reuniões ordinárias e extraordinárias e são descentralizadas e adequadas para a
gestão da instituição;
10) Destaca-se a criação, em 2018, do Comitê de Desenvolvimento Institucional (CDI)
composto por um Assessor de Desenvolvimento Instiutucional, Diretoria Acadêmica,
Procuradoria

Institucional,

Coordenador

da

Comissão

ENADE,

Representação

de

coordenadores de cursos e CPA, o que possibilitou realizar uma avaliação minuciosa,
identificação de demandas de médio e longo prazo, assim como, a proposição de ações de
melhoria institucionais;
11) Os sistemas de arquivo e registro são eficientes para a gestão de todos os setores do
UNICEP;
12) Existem instruções normativas formuladas e conhecidas sobre os procedimentos
institucionais (estatutos, regimentos, organogramas, regulamentos internos, normas acadêmicas
e outros);
13) Os órgãos colegiados funcionam, permitindo a participação e a democracia interna,
com critérios de sua composição;
14) Existe um organograma institucional explicitando a hierarquia das funções e a
dinâmica de funcionamento do UNICEP e dos Cursos previsto no Estatuto...”
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Pesquisa Institucional Sobre Funcionamento, Representatividade e Efetividade dos
Órgãos Colegiados, Representatividade de Conselhos e Gestão da IES
O NAC/CPA desenvolveu uma pesquisa para mapear o conhecimento sobre os órgãos
superiores do UNICEP. Realizou-se entrevistas com 24 coordenadores e com os quatro
Diretores (de Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Ensino). Aplicou, também, um questionário
para funcionários e docentes para avaliação dos conselhos superiores, gestão e clima
organizacional. Participaram desta etapa da pesquisa 67 docentes, 57 funcionários técnicosadministrativos, 24 coordenadores de curso de graduação e 4 diretores. Os principais pontos
destacados são:

I - Órgãos colegiados
De uma maneira geral, os órgãos colegiados mantiveram-se ativos e com autonomia
para resolver problemas de caráter acadêmico nas áreas Técnico-administrativa, Docente e
Discente.
Os Conselhos de Cursos foram os que apresentaram maior atividade, funcionando com
expressiva representatividade de docentes e estudantes, com autonomia apropriada para a
resolução de problemas de caráter acadêmico.
As reuniões do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino e Pesquisa ocorreram
com maior frequência neste período, dada a necessidade da elaboração e aprovação do novo
PDI (2018-2022).
Apresentam-se em seguida, os resultados da pesquisa sobre os órgãos colegiados, tendo
a participação de 67 docentes. Os itens sobre os Conselhos Superiores (Conselho UniversitárioCONSUL e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CONSEPE) e Conselhos de Curso foram
analisados de maneira global em um minucioso trabalho de pesquisa realizado entre os
coordenadores e docentes da instituição, intitulado “Avaliação dos Conselhos de Curso”
Dentre os aspectos comuns ressaltados pelos docentes e coordenadores, referentes aos órgãos
colegiados, destacam-se:
✔

80% consideram importante os conselhos superiores;

✔

43% conhecem o papel desses conselhos;

✔

40% sabem que são os representantes nos Conselhos Superiores;

✔

40% avaliaram com ótimo/bom os conselhos superiores em relação a tomada de

decisões;
✔

51% consideram ótimo/bom o desempenho do respresentante junto a conselhos

superiores;
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Sobre Conselhos de Curso de Graduação:
✔

86% consideram de fundamental importância o Conselho de Curso de Graduação;

✔

60% avaliam como ótimo/bom o desempenho de seu representante junto ao Conselho

de Curso;
✔

54% conhecem o conselho do curso de graduação

II – Perspectiva dos Coordenadores, Docentes e Funcionários Técnico-Administrativos
sobre o Clima Organizacional, Operacionalidade e Gestão
A pesquisa “Avaliação do Clima Organizacional e Operacionalidade e Gestão” foi
conduzida, nos meses de setembro e outubro de 2019, com 73 docentes, 22 coordenadores, 61
funcionários técnico-administrativos. Os principais resultados estão apresentados na figura 61 a
seguir:

Figura 61. Percepção do Corpo Técnico-Administrativo e Docentes em relação ao atendimento, resolução
de problemas e comunicação do Setor de Recursos Humanos UNICEP, 2020. Fonte: NAC (2020)

A figura 61 mostra o percentual de resposta da percepção dos funcionários técnicosadministrativos para os serviços de setor pessoal. Percebe-se que a maioria dos funcionários
considera ótima ou boa o atendimento, resolução de problemas e comunicação do setor de
recursos humanos.
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Destacam-se na Tabela 30 as potencialidades, oportunidades de melhoria da
operacionalidade e gestão do UNICEP. As sugestões levantadas nas pesquisas entre
coordenadores, docentes e funcionários também foram consideradas.

Tabela 30. Potencialidades, Oportunidades de Melhorias e Sugestões da Operacionalidade e Gestão da
IES, UNICEP, 2019.

Oportunidades
de Melhorias

Sugestões da CPA

- Corpo Docente
altamente
qualificado;

- Maior autonomia
no cargo de
coordenador;

- Coordenadores de Curso participar do
planejamento de ações da IES;
- Definir objetivos e metas pelos relatórios de
autoavaliação dos Cursos;
- Objetivos com metas mensuráveis para
coordenadores;
- Monitorar a realização de metas e execução dos
planos de ações;
- Implantação do Ciclo PDCA na gestão da IES;

Relacionamento
com
Coordenador do
Curso;
Proximidade e
relacionamento
com o chefe do
setor;
Credibilidade e
Imagem de
Centro de
Ensino de
Qualidade
(Pesquisas
Externas e
Ingressantes,
2019)

- Descentralização
e
Desburocratização
dos Processos
gerencias;

- Os docentes das áreas de: administração,
economia, gestão de pessoas e planejamento
estratégico demostram interesse em trabalhar em
projetos integrados com a gestão da IES;

Gestão
Participativa

- Aprimoramento do Departamento Pessoal;
- Realizações Periódicas de reuniões para avaliação e
integração;

Foco na
qualidade de
ensino, pesquisa
e extensão;

-Parceria de IES com empresas para terceirização de
serviços e empresas privadas para enriquecimento da
oferta de programas e empresas privadas para
enriquecimento da oferta de programas e cursos;
-Parcerias estratégicas para ampliar o alcance
internacionais das IES;
- Intensificação das parcerias com empresas privadas
para assegurar fontes de financiamento.

Potencialidades

Coordenadores

Corpo Docente

Corpo TécnicoAdministrativo

Institucional

Considerações dos Funcionários Técnico-Administrativos, Docentes e Coordenadores
Além da análise descritiva realizada nas seções anteriores, efetuou-se um levantamento
de informações que teve como finalidade diagnosticar que mudanças específicas os funcionários
sugeriam para melhorar a eficiência do seu setor e que barreiras os funcionários percebem na
implementação dessas mudanças. As questões foram abertas, para que os funcionários técnicoadministrativos, docentes e coordenadores pudessem externar espontaneamente suas críticas e
sugestões sobre os itens descritos acima.
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Responderam a essas questões 70 docentes que corresponde a 33,18% desta categoria;
63 funcionários técnico-administrativos que corresponde a 52,78% do total desta categoria; e,
22 coordenadores que corresponde a 91% da categoria no UNICEP.
Dentre as respostas coletadas dos funcionários, destacam-se três dimensões de
sugestões: infraestrutura (descrita no Eixo 5), mudanças relacionadas à operacionalidade e
gestão da IES e mudanças relacionadas à carreira dos funcionários técnicos-administrativos
(discutida no Eixo 4).
Dentre os aspectos comuns ressaltados pelos funcionários, docentes e coordenadores,
referentes ao aprimoramento da operacionalidade e gestão da IES, destacam-se:
✔

Ambientes mais abertos e coloridos, com estações de trabalho compartilhada (co-

working), acreditando que ambientes melhores auxiliam em uma melhor produtividade,
criatividade e colaboração no trabalho.
✔

Aprimoramento Departamento de Recursos Humanos;

✔

Instituição fornecer oportunidades de formação continuada para funcionários e

docentes;
✔

Maior comunicação entre os setores;

✔

Informações sobre o Plano Estratégico para execução de objetivos e metas mensuráveis.

✔

Maior investimento da IES em cursos de desenvolvimento profissional;

Tabela 31. Identificação e ações realizadas pela IES, UNICEP, 2019.
Itens detectados pela CPA
Ações Realizadas pela IES
- Várias ações foram feitas para melhorar a infraestrutura dos
- Melhorias de Infraestrutura
coordenadores e docentes na IES no período: Climatização das
no Ambiente de Trabalho
salas dos coordenadores, aprimoramento e aumento da sala dos
docentes.
- A Mantenedora tem contratado consultorias especializadas em
- Comunicação entre os
comunicação interna e externa e várias ações tem sido feita para
Setores
melhorar o endomarketing e comunicação de integração de setores;
- Melhoria no Departamento
- A IES tem ampliado o número de funcionárias (os) no quadro de
de Recursos Humanos
RH. Treinado os funcionários para trabalhar em equipe;
Horários de atendimento aos funcionários ampliado.
- A IES ofereceu em 2016 um MBA específico para docentes e
- Instituição fornecer
coordenadores “Gestão Docência e Novas Metodologias” Esse
oportunidades de formação
curso teve a duração de 1 ano e meio.
continuada para funcionários
Várias oficinas de Aprendizagem baseadas em projetos (PBL)
e docentes
foram oferecidas pela UNICEP.
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BALANÇO DA GESTÃO E SUSTENTABILIDADE
A instituição tem como foco essencial a qualidade do ensino tanto presencial quanto a
distância e tem concentrando seus esforços financeiros para a sustentabilidade e aprimoramento
dos cursos de graduação existentes, iniciando com o curso de graduação de Administração, em
1972, até o ano atual 2020, com a oferta de 25 cursos de graduação presencial e 6 cursos a
distância. O cenário econômico do país tem sido de crise econômica e recessão, impactando
com cortes dos financiamentos estudantis tais como: FIES e PROUNI. Soma-se a isso, o desafio
da formação de grandes oligopólios no ensino superior privado de 2003 a 2016, aumentando a
concorrência de ofertas de vagas e diminuindo preços de mensalidades. Entretanto, além da
oferta e constantes investimentos nos 22 cursos de graduação, o UNICEP, acrescentou três
novos cursos de graduação: Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica e Odontologia,
mostrando assim a pujança empreendedora da mantenedora da UNICEP que acredita no
desenvolvimento e expansão econômica do país. Para isso faz grandes investimentos financeiros
contínuos em laboratórios e infraestrutura: Núcleo de Práticas Jurídicas, investimentos em
plataforma para ensino à distância, adquiriu um sítio para o curso de Engenharia Agronômica,
em 2015, construiu um hospital veterinário, em 2016, montou laboratórios específicos de
Odontologia, em 2016, e contratou profissionais capacitados nas áreas específicas dos cursos. É
importante ressaltar que há 45 anos a Instituição tem prezado pela qualidade do ensino sempre
com austeridade financeira em sua gestão. As demandas de infraestrutura dos cursos de
graduação, extensão e pós-graduação estão em constante melhoria, sendo que todos os itens
estão arrolados no último relatório institucional da CPA de 2018, entregue em março de 2019.
Desde sua abertura a UNICEP tem valorizado talentos internos, muitos estudantes iniciaram
como estagiários e fizeram carreira na instituição e alcançaram altos cargos gerenciais tais
como:

Diretor

Geral, Vice-Diretor, Diretor de

Extensão,

Procurador Institucional,

Coordenadores e Coordenadoras de Curso. Além disso, as pesquisas internas mostram que há
funcionárias (os) que trabalham no UNICEP desde sua abertura. A maioria dos funcionários e
funcionárias técnicos (as) administrativos (as) e docentes trabalha há mais de 10 anos na IES.
Portanto, o UNICEP tem mostrado a otimização, priorização e valorização de seus recursos
humanos.
A instituição tem buscado uma gestão participativa, por órgãos de Administração
Superior, que abrangem, o Conselho Universitário (CONSUN), o Conselho de Ensino Pesquisa
e Extensão (CONSEPE), as Diretorias e os órgãos de Administração Acadêmica, que englobam
os Conselhos de Cursos e as Coordenadorias de Cursos. Os cursos de graduação têm o suporte
na gestão dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) que no ano de 2018 foi reestruturado e
criada uma agenda de reuniões para alinhamento das metas estabelecidas em co-parceria pelo
CDI e Mantenedora. O acompanhamento das ações para alcance dos resultados será realizado
pela CPA como um ciclo anual de PDCA.
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Com relação à macroestrutura da IES, busca-se continuamente uma gestão participativa
e de comunicação. Além disso, atrelando-se a aderência dos métodos empresariais à educação
superior, busca-se estabelecer indicadores de qualidade, visando a captação e retenção dos
alunos. Para oportunizar as mudanças de melhoria no UNICEP, a equipe gestora está
implantando a gestão de qualidade do ensino superior - gestão estratégica, considerando-se
metas e projetos pelo método SMART (objetivos mensuráveis, atingíveis, realísticos e
temporalmente definidos).
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5.1 INFRAESTRUTURA

O campus Acadêmico do UNICEP é situado na Rua Miguel Petroni, 5111, Jardim
Centenário, CEP-13.563-470 – São Carlos-SP, centro do Estado de São Paulo. Conta, também,
com um campus com aparato administrativo, situado na Rua Pedro Bianchi, 111 - Vila Alpes,
CEP-13.570-300, São Carlos-SP.
O campus Acadêmico abriga 25 cursos de graduação, um curso de educação à distância,
e variados cursos de pós-graduação, presenciais, semipresenciais, corporativos e de extensão,
conforme já descrito anteriormente. Ele está inserido numa área total de 104.000 m2 e, para o
funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, as edificações são construídas em
módulos térreos e módulos de dois pavimentos destinados às salas de aulas convencionais e
laboratórios e, ainda, abriga instalações para Secretaria Acadêmica, Tesouraria, Setor de
estudantes, Setor de Desenvolvimento, Setor de Imprensa, Telefonia, Centro de Informática.
Existem prédios térreos para a área de Saúde, o chamado Complexo Multidisciplinar de Saúde
que abriga os laboratórios, uma farmácia e mais dois módulos térreos para o curso de
Arquitetura e Urbanismo. Existem ainda instalações apropriadas para a Diretoria de PósGraduação e dos Cursos de Extensão e para Centro Integrado de Pesquisa (CENIP), salas
destinadas ao corpo docente, Diretoria, coordenadores de cursos de graduação, secretaria e,
também, as instalações da Biblioteca Comunitária do UNICEP, além de sala na qual ficam
depositados os recursos audiovisuais de multimídia.
Ademais, conta com um Centro de Comunicação Visual e Artes Gráficas cujo objetivo é
a criação de folders, banners, painéis e outdoors para divulgar eventos, cursos e vestibular
organizados pela IES. Possui também uma Unidade de apoio aos professores e coordenadores de
curso quanto ao fornecimento de materiais de consumo, além do agendamento e
disponibilização de equipamentos audiovisuais nas salas de aula.
Conta com duas cantinas no campus Acadêmico, além de duas reprografias que
funcionam nos períodos diurno e noturno. Existe um amplo estacionamento no interior do
campus.
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CAMPUS ACADÊMICO

Figura 62. Vista aérea e localização dos setores do UNICEP

Com a criação recente de três novos cursos de graduação (Medicina Veterinária,
Engenharia Agronômica e Odontologia), além dos investimentos financeiros contínuos em
laboratórios e infraestrutura, a Mantenedora intensificou a atenção aos novos laboratórios, assim
como, no aprimoramento da Plataforma para ensino à distância.
Tabela 32. Dimensões das unidades mencionadas no CAMPUS ACADÊMICO - Área Externa –
Pátio 1 e Pátio 2, UNICEP, 2019.
Especificação dos Espaços
Área de Alimentação/Lazer
Cantina
Reprografia (xérox)

Dimensões Pátio 1
312 m²
28 m²
15 m²

Dimensões Pátio 2
190 m²
23 m²
18 m²
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O campus Acadêmico conta com aproximadamente 110 salas de aulas para atender às
aulas teóricas dos diferentes cursos de graduação ofertados pela Instituição, além de todas as
demais atividades de pós-graduação e extensão. Alguns espaços passam por ajustes constantes,
para possibilitar os ambientes necessários para atender às demandas dos cursos.
As salas são equipadas com ventiladores industriais fixos com baixo nível de ruído, ar
condicionado (em alguns blocos), lousas amplas quadriculadas ou quadro branco, telas de
retroprojeção retráteis fixas e carteiras estofadas. As carteiras não são fixadas, o que possibilita
ao docente organizar o espaço educativo adequando-o às metodologias ativas de ensino e
aprendizagem.

Instalações para docentes e para o coordenador

Existem instalações específicas para os docentes, salas de professores onde estão
instalados equipamentos computacionais e salas para atendimento aos estudantes. As salas dos
coordenadores são equipadas com computadores, que permitem o desenvolvimento de todo
trabalho referente à coordenação dos cursos. Os equipamentos estão conectados em rede de
internet.

Instalações Administrativas

Os dois campi, o Administrativo e o Acadêmico, possuem instalações administrativas
da Mantenedora e da Instituição, que ocupam módulos distintos daqueles destinados às
atividades de ensino e aprendizagem.
Existem dependências específicas para os setores financeiro, de gestão da Mantenedora,
de Diretoria, de secretaria acadêmica, de sistema acadêmico de desenvolvimento, de imprensa,
de reprografia para documentos internos, de telefonia, cozinha, sanitários em números suficiente
para atendimento de estudantes em todos os blocos destinados às salas de aula.
Os dois campi possuem boas condições de acesso às pessoas com necessidades
especiais, traduzidas pela existência de rampas com inclinações adequadas para movimentação
interna, em todos os blocos destinados às salas de aula e, também, em todos os laboratórios,
instalações sanitárias apropriadas e vagas de estacionamento reservadas especialmente para as
pessoas com necessidades especiais.
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Conservação, manutenção e limpeza

Aspectos relacionados à limpeza, conservação, aparência e estética são merecedores de
intervenção constante, de forma a assegurar a toda comunidade acadêmica as melhores
condições de conforto físico e ambiental para o adequado desempenho de suas atividades.
O trabalho de conservação e manutenção é executado por pessoal próprio, contratado
diretamente pela Mantenedora, segundo as normas da CLT, em jornada de trabalho semanal de
44 horas, em quantidade e qualidade suficientes para suprir as demandas do setor e, também,
por empresas prestadoras de serviço. A limpeza geral é realizada por pessoal terceirizado de
empresa de prestação de serviços.

Infraestrutura para o atendimento às pessoas com necessidades especiais

Tomando como referência a Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas, a estrutura física (edificações, espaço, mobiliário e equipamentos) construída ou a
construir está de acordo com as seguintes preocupações básicas:
Garantir no mínimo um acesso a usuários de cadeiras de rodas, deficiência física com
dificuldade de locomoção temporária ou permanente, vinculado à circulação principal e às
circulações de emergência. Existem sinalização informativa, indicativa e direcional da
localização do acesso específico;
As áreas de circulação estão planejadas de modo a assegurar uma faixa de circulação
livre de barreiras e obstáculos, possibilitando a aproximação aos objetos e elementos acima e
abaixo do raio de ação da pessoa sentada, que utilize, ou não, cadeira de rodas, e com largura
mínima adequada. Possui superfície regular, firme, estável e antiderrapante, sob qualquer
condição climática e em caso de desníveis são instaladas rampas guarnecidas por corrimão;
São construídas guias de balizamento, em forma de ressalto para orientação e maior
proteção de pessoas com deficiência sensorial visual;
As portas têm vão livre de no mínimo 0,80m, com maçanetas tipo alavanca, sendo que
as dos sanitários são com barra horizontal para facilitar o seu fechamento. O seu revestimento é
resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de rodas;
Os sanitários estão localizados em lugares acessíveis, próximos à circulação principal e
devidamente sinalizados, com barras de apoio nas paredes e demais dependências adequadas ao
uso de pessoas com deficiência física com dificuldade de locomoção temporária ou permanente
e deficiência sensorial visual;
As salas de reunião são acessíveis para pessoas com deficiências, na área destinada
tanto ao público quanto aos participantes e funcionários. Nos auditórios, estão reservados
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espaços para cadeira de rodas e assentos para pessoas com deficiência ambulatória parcial,
temporária ou permanente;
A biblioteca, área cultural e outros ambientes de natureza similar, dispõem de espaços
reservados para pessoa que utilize cadeira de rodas e de lugares específicos para pessoa com
deficiência auditiva e visual e o respectivo acompanhante, de modo a facilitar-lhe as condições
de acesso, circulação e comunicação;
No estacionamento são reservadas vagas para veículos dirigidos por pessoas com
deficiência ambulatorial, prevendo-se condições de sinalização, espaço adicional para a
circulação de cadeiras de rodas, áreas de circulação adequada quanto a piso, guias, etc;
Os lavabos, bebedouros e telefones públicos são instalados em altura acessível aos
usuários de cadeira de rodas, para atender aos estudantes e funcionários com deficiência física
ou mobilidade reduzida.

A Instituição se compromete em prover infraestrutura para proporcionar, caso seja
solicitado pela pessoa com deficiência, sala de apoio especial para estudantes com deficiência
visual e auditiva, desde o ingresso até a conclusão do curso. Destaca-se que houve grande
investimento e os avanços neste quesito são observáveis no campus, por meio das rampas de
acesso, corrimãos, piso guia para deficientes visuais, sinalização facilitando desse modo a
inclusão das pessoas com deficiência e o respeito à diversidade.

BIBLIOTECA

A Biblioteca do UNICEP possui um espaço físico adequado com uma boa iluminação,
com extintor de incêndio, rampa de acesso para pessoas com necessidades especiais, e
sinalização bem distribuída e de fácil entendimento para que os estudantes possam compreender
e ter agilidade na busca desejada. Conta com recepção, balcão de atendimento com terminais de
empréstimo e devolução do material bibliográfico e uma equipe qualificada para esclarecer
dúvidas e efetuar os serviços. Possui terminais de consulta, tendo todo o catálogo do acervo
informatizado por meio de base de dados e também via internet, podendo ser consultado por
título, autor, assunto e palavras-chave.
A biblioteca possui um espaço reservado para multimídia com terminais de acesso à
internet sob orientação de monitores que auxiliam na pesquisa, colocando também à disposição
dos estudantes uma videoteca. Existe ainda um espaço reservado para estudo individual do
estudante. Todo material da biblioteca é processado e catalogado segundo as normas do AACR2
e classificado pelo Sistema de Classificação Decimal Dewey (SCDD), sendo etiquetados,
inseridos na base e colocados na estante de acordo com a área de conhecimento.
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Todo usuário da biblioteca tem livre acesso às estantes, franqueada a toda comunidade
de São Carlos e região, sendo permitida a consulta de qualquer material do acervo nas salas de
leitura e estudos. O empréstimo domiciliar é facultado mediante prévia solicitação. Nas
dependências da Instituição o usuário tem acesso ao serviço de cópia de documentos.
A Biblioteca orienta o usuário ao uso de base de dados, na localização do acervo e
acesso à rede mundial-internet. Oferece o serviço de Comutação Bibliográfica no país e no
exterior, permitindo o serviço de consulta a base de dados em forma impressa e, também, o
serviço de empréstimo entre bibliotecas. O serviço dá suporte na orientação de trabalhos
acadêmicos, disponibilizando um manual elaborado por meio das normas da ABNT, via Internet
e inserido no acervo.
Existe na Biblioteca um treinamento de orientação sobre sua utilização deste espaço,
destinada aos estudantes do 1º ano de cada curso num horário agendado com a bibliotecária para
devidas explicações (como ficar sócio, como achar o livro na base de dados e na estante, como
utilizar periódicos, como fazer pesquisa sobre um determinado assunto na internet, prazo de
empréstimo de livros e multimeios, reserva, entre outros).

Figura 63. Biblioteca Comunitária – campus Miguel Petroni, UNICEP, 2019.
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O horário de funcionamento da Biblioteca Comunitária é: de segunda a sexta, das
7h às 22h30min. Sábado das 8h às 17h e domingo das 8h às 12h. Para o desenvolvimento de
suas atividades, tem-se a seguinte distribuição:
Tabela 33. Área física da Biblioteca do campus Acadêmico, UNICEP, 2010.
Ambientes da Biblioteca

Dimensões

Área Física
Direção
Processamento técnico
Sala multiuso
Videoteca
Sanitário Feminino e Masculino (Funcionários)
Sanitário Feminino e Masculino (Estudantes):
Sala de estudo em grupo I
Sala de estudo em grupo II
Sala de estudo em grupo III
Área de acervo e estudo

917,73 m2
14,44 m2
29,64 m2
92,04 m2
14,44 m2
2 x 6,84 m2
2 x 6,84 m2
29,64 m2
29,64 m2
29,64 m2
650,89 m2

Acervo
A Biblioteca localizada no campus Administrativo possui 347.73 m2 de área construída,
sendo 138,80 m2 destinados a compor o acervo. A área coletiva dispõe de oito mesas, com seis
cadeiras cada uma. Para estudos individuais há seis cabines e, para estudos em grupo há duas
salas. A Biblioteca conta ainda com dois terminais para preparos técnicos, uma sala para a
Diretora dotada de um terminal, sendo este o servidor, um balcão de atendimento com dois
terminais para empréstimo e devolução, três terminais de consulta ao acervo, uma sala de
Multimídia com terminais com acesso à internet e impressora, e, uma sala de Videoteca com
fitas de vídeo para atender as áreas de conhecimento.
O acervo de livros possui títulos clássicos e contemporâneos atendendo às indicações da
comunidade acadêmica e as necessidades de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e
extensão. O acervo total de livros da Biblioteca do campus Administrativo é composto por cerca
de 12.000 títulos e 16.000 exemplares.
A Biblioteca localizada no campus Acadêmico possui 917.73 m2 de área construída,
sendo 381,25 m2 destinados a compor o acervo. A área coletiva dispõe de dezessete mesas, com
quatro cadeiras cada uma. Para estudos individuais há doze cabines e, para estudos em grupo,
duas salas. A Biblioteca conta ainda com três terminais para preparos técnicos, uma sala para a
diretora dotada de um terminal, sendo este o servidor, um balcão de atendimento com quatro
terminais para empréstimo e devolução, três terminais de consulta ao acervo, uma sala de
Multimídia com seis terminais com acesso à internet e impressora e uma sala de Videoteca, com
fitas de vídeo para atender as áreas de conhecimento.
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O acervo de livros possui títulos clássicos e contemporâneos atendendo as indicações da
comunidade acadêmica e as necessidades de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e
extensão. O acervo total de livros da Biblioteca do campus Miguel Petroni é composto por cerca
de 28.372 títulos e 63.869 exemplares.

Periódicos
O acervo de periódicos é formado por coleções de títulos científicos e de áreas correlatas, sendo
que a maioria dos periódicos passou a ser on-line.
Relação de assinaturas de Jornais e Revistas
As Bibliotecas do campus Administrativo e do campus Acadêmico possuem as
seguintes assinaturas de jornais e revistas: Época - São Paulo; Exame - São Paulo; Isto É
Dinheiro - São Paulo; Isto É - São Paulo; Super Interessante - São Paulo; Veja - São Paulo;
Você S/A - São Paulo; Primeira Página - São Carlos; Estado de São Paulo; Folha de São Paulo e
Valor Econômico.

Informatização e base de dados
Tanto o acervo de livros como de periódicos estão informatizados, oferecendo acesso à
informação por computador por meio de banco de dados relacional (software onde estão
armazenadas as informações do acervo para o usuário). A base de dados é Microsoft Access e
os dados são inseridos através de catalogação e disponibilizados para consulta por meio de
terminais de empréstimo, devolução e reserva, ambos organizados para pesquisa, busca rápida e
fácil.
O acervo on-line, disponibilizado 24 horas para consulta pela internet, pode ser
encontrado no site: www.unicep.edu.br (Serviços Biblioteca), oferecendo a possibilidade de
consulta por meio de autor, título e assunto, facilitando a busca.
A Biblioteca oferece os seguintes serviços:
- Orientação ao uso da base de dados;
- Acervo Disponibilizado na internet;
- Orientação na localização do acervo;
- Acesso à rede mundial de computadores - internet;
- Empréstimos e devolução;
- Empréstimos entre bibliotecas;
- Cabines de Estudo individuais;
- Videoteca;
- Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos;
- Acesso a serviço de cópias na Instituição.
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Política de Aquisição, Atualização e Expansão
A aquisição, expansão e atualização do acervo são orientadas por solicitação do corpo
docente e discente. Os catálogos de Editoras enviados às Bibliotecas são encaminhados ao
Corpo Acadêmico, a fim de indicar interesse em aquisição, qualificando-a como uma Biblioteca
Universitária compatível com a natureza e volume dos serviços educacionais oferecidos pela
instituição.
A solicitação dos livros é feita em uma planilha preenchida pelos professores e
coordenadores, contendo as informações necessárias para cada área solicitada, informando
autor, título, editora, e a quantidade de estudantes que utilizará o material selecionado. Essa
planilha está disponível na página da Biblioteca e, também pode ser preenchida via eletrônica,
tornando ainda mais ágeis as solicitações.
Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos
Os usuários dispõem de um manual elaborado de acordo com todas as normas técnicas
para uma orientação adequada, para incrementar o uso da Biblioteca e de todo o seu potencial
informativo para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Além disso, os estudantes dispõem de
terminais de consultas na Biblioteca e de uma sala localizada na própria Biblioteca, com
equipamentos computacionais destinados à pesquisa científica e apoio à consulta.

Videoteca
As bibliotecas possuem um acervo de DVDs de diversas áreas específicas e correlatas,
para empréstimo pelo prazo de três dias consecutivos. Mantêm ainda para empréstimos CDROMs. A videoteca possui um conjunto de DVDs que oferecem suporte complementar aos
cursos do UNICEP nas mais diversas áreas.
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Infraestrutura de segurança
A segurança patrimonial e física da comunidade é terceirizada para a empresa
especializada ENGEFORT. Além de patrulhar o campus 24 horas por dia, ela executa um
monitoramento na portaria principal. Atualmente para a maior segurança das instalações e
também da comunidade que tem acesso ao campus, a Instituição instalou câmaras monitoras em
sua portaria principal.
As instalações físicas contam ainda com equipamentos de segurança necessários à
prevenção e combate A incêndio, devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros local.
Os estudantes dos cursos dispõem de amplo acesso aos equipamentos instalados nos
diversos laboratórios e estruturas específicas do UNICEP. Esses laboratórios e estruturas
específicas servem de suporte a diversas disciplinas que fazem parte das matrizes curriculares e,
também, dão suporte aos vários cursos do UNICEP. Os laboratórios e suas estruturas específicas
já foram descritos em relação à função; dimensões/localização; principais equipamentos e os
cursos a que se destinam, em Relatórios de Autoavaliação Institucional anteriores.
A seguir, são apresentados os resultados obtidos com a pesquisa institucional conduzida
pela CPA/NAC (2019), sobre a infraestrutura física do UNICEP, junto aos discentes e docentes
da referida Instituição.
Os dados coletados com Docentes e Discentes sobre a infraestrutura da Instituição
incluem: Aulas práticas, Biblioteca, Campus, Laboratórios de Informática e Salas de aula.
As Figuras 64, 65 e 66, apresentam os resultados da avaliação dos docentes sobre a
infraestrutura das aulas práticas.

Figura 64. Avaliação docente sobre a infraestrutura das aulas práticas, 2019.
Fonte: NAC (2019).
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Figura 65. Avaliação docente sobre a infraestrutura das aulas práticas, 2019.
Fonte: NAC (2019).

Figura 66. Avaliação docente sobre a infraestrutura das aulas práticas, 2019.
Fonte: NAC (2019).
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As Figuras 67, 68 e 69 apresentam os resultados da avaliação dos discentes sobre a
infraestrutura das aulas práticas.

Figura 67. Avaliação discente sobre a infraestrutura das aulas práticas, 2019.
Fonte: NAC (2019).

Figura 68. Avaliação discente sobre a infraestrutura das aulas práticas, 2019.
Fonte: NAC (2019).
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Figura 69. Avaliação discente sobre a infraestrutura das aulas práticas, 2019.
Fonte: NAC (2019).

As Figuras 70 e 71 apresenta os resultados da avaliação dos discentes e docentes sobre a
infraestrutura dos laboratórios.

Figura 70. Avaliação discente sobre a infraestrutura dos laboratórios, 2019.
Fonte: NAC (2019).
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Figura 71. Avaliação docente sobre a infraestrutura dos laboratórios, 2019.
Fonte: NAC (2019).

As Figuras 72 e 73 apresentam os resultados da avaliação dos discentes e docentes
sobre a infraestrutura das salas de aula.

Figura 72. Avaliação discente sobre a infraestrutura das salas de aula, 2019.
Fonte: NAC (2019).
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Figura 73. Avaliação docente sobre a infraestrutura das salas de aula, 2019.
Fonte: NAC (2019)

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA INFRAESTRUTURA
O quadro 19 apresenta os pontos fortes e as oportunidades de melhorias relacionadas à
infraestrutura.
Quadro 19. Pontos fortes e oportunidades de melhorias
Pontos Fortes
Oportunidades de Melhorias
- Otimização da rede Wi-Fi no campus, que
- A IES investiu em melhorias da rede Wi-Fi com
tem acesso livre aos estudantes e gerenciado
aumento dos pontos de cabeamento de anel ótico em
por senhas exclusivas para docentes e por
todo o campus da Miguel Petroni;
setores de salas de aula e administrativo;
- Aprimorar e incentivar a cultura de
utilização e frequência na biblioteca;
- Incentivar que os docentes recomendem
bibliografias disponíveis na biblioteca;
- Utilizar a biblioteca para atividades de
pesquisa e trabalhos das aulas;
- Efetivar a comunicação Interna sobre esse
- Tanto acervo de livros como de periódicos estão
sistema de acesso institucionalizado ao
informatizados, oferecendo acesso à informação por
conhecimento científico;
computador e por meio de banco de dados
- Ampliação de atividades na biblioteca como:
relacional;
Oficinas, mesa redonda, debates com docentes
da UNICEP e apoio de convidados in loco e
por Web Conferência (Skype, Google
Hangout);
-Integração pelo Sistema Acadêmico do
Acervo bibliográfico no ambiente do
Estudante;
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- Aprimoramento permanente dos Instrumentos de
avaliação da Infraestrutura física;

- A modernização e adequação de um espaço
co-working na biblioteca;

- Feedback Rápido das Demandas de Curto Prazo de
Infraestrutura no canal de WhatsApp CPA/NAC
Unicep;

-Criação de um Espaço Café dentro da
biblioteca;

Números e variedades dos laboratórios

- Sistematização dos processos de compras de
insumos e Manutenção de Equipamentos;

- Unidades vinculadas aos cursos que oferecem
serviços para comunidade (Clínica- Escola de
Psicvologia e Nutrição, Farmácia-Escola, Hospital
Vetrinário, Serviço Fisdioterapia, Núcleo de Práticas
Jurídicas, entre outros);

-Ampliar os Canais de Comunicação e
Sistematizar Feedback das Melhorias de
Infraestutura Realizadas.

Implantação do sistema bibliotecário integrando com
o sistema acadêmico institucional (em
desenvolvimento pelo CDS)

- Ambientes mais coloridos, mais vividos para
propiciar maior estímulo e criatividade na
comunidade universitária.
Fonte: NAC (2019)

Tabela 34. Itens detectados e ações realizadas pela IES, UNICEP, 2019.
Itens detectados pela
CPA

Ações Realizadas pela IES
- Aumento do espaço reservado para uso exclusivo de docentes, em
processo de adaptação às reais demandas;
- A Mantenedora consultou especialistas na área para realizar tratamento
acústico das salas de aula, com implementação em andamento;

Estacionamento
Acústica
Equipamentos
Audiovisuais e
multimídias
Sanitários
Digitalização e
Integração do Acervo
bibliográfico com o
sistema Acadêmico

- Os equipamentos audiovisuais e multimídias estão sendo providenciados
juntamente com o tratamento acústico em sala de aula;
- Melhorias dos sanitários de uso comum.
-Comprou-se Acervos Digitais e Assinaturas de editoras para vários
Cursos;
-Desenvolvimento e Integração do Sistema Bibliotecário com o Sistema
Acadêmico;

AVALIAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM-ANO 2020
No ano de 2020, devido ao isolamento social a UNICEP teve que se adaptar e o
ambiente de ensino passou a ser por meios digitais.A Instituição investiu na plataforma D2L,
criou salas virtuais, fez vários investimentos em treinamento de pessoal para apoiar docentes e
discentes nessa nova realidade. Assim, o AVA passou a ser o principal ambiente de
aprendizado. A CPA/NAC avaliou a estrutura dessa plataforma, ouvindo discentes e docentes,
em uma pesquisa realizada em abril, maio, junho/julho e setembro de 2020, com 555 discentes e
117 docentes, quanto à dificuldade de interação com a plataforma, obteve-se:
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Figura 74. Percentual de docentes e discentes quanto a dificuldade de interação com o Ambiente Virtual
de Aprendizagem do UNICEP, em setembro de 2020. Fonte: NAC (2020).

Nota-se que na fase 4, setembro de 2020, menos de 20% dos docentes e discentes
relataram ter alguma dificuldade com o AVA. Vale ressaltar que tal porcentagem, de acordo
com a mesma pesquisa realizada em abril do mesmo ano foi próxima de 40%. Assim as
pesquisas anteriores da CPA balizaram ações da instituição que investiu em treinamentos e
capacitações para apoio técnico do uso da plataforma por discentes, docentes e coordenadores.

BALANÇO DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO INFRAESTRUTURA
Os blocos com salas de aulas e laboratórios, assim como os espaços externos de
circulação (pátios, corredores, jardins) estão em constante manutenção, garantindo um aspecto
agradável e organizado para os usuários (comunidade que utiliza os serviços e participa de
eventos institucionais, gestores, funcionários, docentes e discentes). O Núcleo de Práticas
Jurídicas funciona em parceria com o Centro Jurídico de Conflitos e Cidadania – CEJUSCTJSP. A clínica veterinária foi construída próxima do campus para atender às necessidades
didáticas do curso de Medicina Veterinária e uma Unidade Rural de Ensino - Sítio Experimental
Universitário – foi adquirido para apoiar as atividades acadêmicas dos cursos de Medicina
Veterinária e Engenharia Agronômica. Em 2018 o UNICEP investiu em toda a infraestrutura
para o curso de Odontologia, devido ao início de funcionamento e as demandas de implantação
de curso novo. Além de investimentos em plataformas digitais para hospedar cursos e
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disciplinas na modalidade EaD. Destaca-se que houve processo avaliativo do curso de
Pedagogia EaD, tendo recebido nota máxima pelo MEC/INEP (nota cinco). A Instituição,
também, recebeu Comissão de Avaliação Institucional tendo sido muito bem avaliada.
Pode-se afirmar que houve investimentos institucionais e melhorias relacionadas aos
recursos materiais e tecnológicos, por meio da aquisição constante de equipamentos, conforme
apontado no Eixo 1. Adicionalmente, verifica-se ainda a necessidade de: expandir e melhorar a
área destinada à convivência dos estudantes; tratamento acústico para isolamento de ruídos
externos; maior conforto térmico com a instalação de aparelhos de ar condicionado em todas as
salas, pois há Blocos de salas de aula que ainda não contam com este recurso; e, melhorar a
qualidade da rede de conexão à rede WI-FI para acesso livre dos estudantes para otimizar o uso
didático nas salas de aula e da rede WI-FI fechada para acesso interno de docentes e
funcionários.
Em relação à política de gestão (Eixo 4), destaca-se o empenho da Mantenedora e
Diretores na construção e aprovação do PDI (2018-2022) que apresentou mudanças importantes
relacionadas ao alinhamento das políticas de ensino, pesquisa e extensão com as políticas
nacionais e internacionais já descritas no corpo deste relatório. Estas mudanças envolvem criar
estruturas de formação do corpo docente com vistas ao preparado permanente dos docentes para
implementação de metodologias ativas de ensino, aprendizagem e avaliação em sintonia com os
novos Projetos Pedagógicos dos cursos. Com esta filosofia a Instituição reconhece a
necessidade de criar um espaço formal e contínuo de compartilhamento entre os professores e
de investimento na qualificação da função docente, para melhor atender às características do
estudante do Século XXI. As transformações se fazem necessárias, adotando princípios e
diretrizes do ensino por competências e do ensino centrado no estudante.
A CPA finaliza o Eixo 5, reconhecendo os esforços da Mantenedora para equipar
adequadamente a IES no tocante à infraestrutura física para o ensino, pesquisa e extensão, tendo
em vista a biblioteca, laboratórios e demais recursos. No ano de 2020, investiu-se em
plataforma, cabeamento de rede e recursos digitais e conseguiu-se de forma rápida e eficiente
implementar o ensino à distância para todos os cursos, mantendo o compromisso de ofertar o
ensino de qualidade durante o isolamento social. Muito já foi realizado, especialmente nos
últimos anos e, com certeza, novas aquisições e melhorias estão sendo planejadas e estarão
sendo implementadas em prol de toda a comunidade acadêmica do UNICEP e da comunidade
loco-regional.
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ANEXO II

Seguem, em sequência anexados, os relatórios integrais de avaliação institucional, de 2019 e
último triênio, referentes aos campus UNICEP de Porto Ferreira e de Rio Claro.
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Apresentação
O presente relatório de avaliação institucional destina-se a prover informações institucionais
sobre a Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira, em conformidade com o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).
Trata-se de um documento de informações estatísticas, estruturais, quantitativas e de
sugestões que integram o processo de administração da instituição. Ele foi elaborado a partir
das diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES)
que apresenta a concepção, os princípios e as dimensões do SINAES e define as formas de
sua implementação.
O texto ora apresentado focaliza as etapas do desenvolvimento da avaliação institucional,
além de outros eventos e acontecimentos institucionais, ele oferece também subsídios
informativos sobre todo o ano calendário de 2018. Embora seja um documento longo, não
pretende ser exaustivo, seu objetivo, é oferecer informações e orientações gerais para o
aperfeiçoamento da gestão acadêmica, respeitando as opiniões e sugestões de todos os
envolvidos.
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1. Informações da instituição
A Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira, com sede em Porto Ferreira,
Estado de São Paulo, é uma instituição particular de ensino superior, mantida pela Associação
de Escolas Reunidas (Mantenedora), pessoa jurídica de ensino privado, com sede e foro na
cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, registrada na forma da lei. Foi criada em maio de
1980, com o objetivo de desenvolver ações de ensino em todos os níveis, em São Carlos e
região, mediante a implementação de cursos e programas de nível fundamental, médio e
superior, para formar o cidadão e o profissional, contribuindo para o desenvolvimento sócioeconômico e cultural da comunidade em que está inserida.
Quando da sua criação, assumiu as Faculdades de Administração, Ciências Contábeis e
Estudos Sociais da Associação Brasileira de Educadores Lassalistas, transferência
homologada pelo Conselho Federal de Educação, Parecer CFE 1195/80 de 06.11.1980. Em
1987, passou a manter o Colégio Cidade de São Carlos, com o Sistema Anglo de Ensino.
Mantém nas cidades de Rio Claro e Porto Ferreira vários cursos superiores, sendo que nesta
instituição oferece os cursos de Administração de Empresas, Pedagogia, Sistemas de
Informação, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Tecnólogo em Gestão de
Recursos Humanos, Tecnólogo em Sistemas para a Internet e Educação Física, que,
entretanto, não integram os cursos do Centro Universitário Central Paulista, denominação
atual da mantenedora.
A Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira foi criada através da Portaria
MEC 686 de 05.04.2001 (publicada em 04.09.2001) em função da demanda da região
abrangida por Porto Ferreira que compreende as cidades de: Pirassununga, Santa Cruz das
Palmeiras, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro, Tambaú e Casa Branca; tendo seu
Estatuto sido autorizado por meio da Portaria MEC 952 de 27.04.2006, publicada em
28.04.2006.
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1.1. Dados do cadastro no MEC

Nome/código da IES:

Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira

Processos nº:

23033.003219/98-66 e 23033.003225/98-69

Caracterização:

Instituição privada sem fins lucrativos – Faculdade

Endereço:

Rua Padre Nestor Cavalcante Maranhão, 40 – Jd. Aeroporto
13661-352 - Porto Ferreira, SP
Telefones: 19.3585.6111
Email: secretariaasserpf@gmail.com

1.2. Missão

“Gerar e disseminar conhecimento para a sociedade obedecendo
ao princípio de indissociabilidade entre ensino, extensão e
pesquisa, com qualidade”

1.3. Instalações físicas

A ASSER-PF possui um único campus na cidade de Porto Ferreira, mais conhecido como
“Faculdade ASSER”. Neste campus existem quatro blocos construídos onde estão todas as
instalações necessárias ao desenvolvimento das atividades acadêmicas.
Para uma referência espacial, a partir da portaria, de frente para o campus, denominaremos
bloco A, a construção à direita, o bloco onde estão localizados os órgãos de gestão
institucional, como direção, secretaria, financeiro, biblioteca e sala dos professores, também o
laboratório de análises físico-químicas e laboratório de informática; denominaremos bloco
central, onde estão localizados a cantina, o espaço de convivência, o serviço de reprografia e
os sanitários dos alunos e dos professores e, denominaremos bloco B, construção à esquerda,
o bloco onde há quinze salas de aula e uma sala para atividades recreativas; denominaremos
bloco C, o bloco localizado mais ao fundo do terreno, com um total de quatorze salas de aula
e um auditório onde são realizadas as palestras do campus.
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O bloco C teve sua construção iniciada por volta do mês de junho de 2014, é o mais novo
portanto. A construção foi projetada para disponibilizar dezesseis salas de aula, sendo o
prédio construído em dois andares, com oito salas cada andar. O andar de baixo, com oito
salas foi disponibilizado para uso no início de 2015. O andar superior com mais seis salas e
um auditório, do tamanho de duas salas de aula, foi disponibilizado no início de 2016. Esse
bloco foi construído num novo formato que conta com sanitários exclusivos e elevador para
portadores de necessidades especiais e cadeirantes.

Houve, também, uma reestruturação das salas do bloco A, visando uma acessibilidade maior
no atendimento à comunidade e aos alunos. Onde era a sala das Coordenações, passou a ser a
sala da Direção e dos Professores. Onde era a sala dos Professores, passou a ser um anexo da
Biblioteca com espaço e computadores disponíveis para uso dos alunos e professores em suas
orientações e serviços acadêmicos. A sala dos Professores, o Laboratório de Informática 2 e o
Laboratório da Anatomia passaram para o bloco C, andar térreo. Ficando o Laboratório de
Informática 1, no bloco A, com mais espaço para futuras adequações. A sala das
coordenações, no bloco C, recebeu mais duas salas: a de Coordenação de Tecnólogo em
Gestão de Recursos Humanos e a de Coordenação de Tecnólogo em Sistemas para a Internet,
os dois cursos incorporados recentemente. Os Núcleos NAP (Núcleo de Apoio Pedagógico) e
NICE (Núcleo de Iniciação Científica e de Extensão) foram transferido para o bloco C, andar
térreo. No bloco C, andar térreo, também foi disponibilizada uma sala, com seções
individuais, com computadores e mesas para os professores que desempenham suas atividades
em tempo integral e tempo parcial na instituição.

A tabela abaixo tem as informações das áreas em metros quadrados em utilização no
momento da conclusão deste relatório.
SALA
Biblioteca
Direção
Hall
Laboratório de Física e Química
Laboratório de Informática 1
Sala de Arquivos
Almoxarifado
Sala dos Professores
Secretaria Acadêmica

BLOCO
A
A
A
A
A
A
A
A
A

ÁREA (m²)
129,15
40,06
37,74
68,84
100,73
17,98
17,98
40,06
53,99
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Servidor de Internet
Tesouraria
Total - Bloco A
Cantina
Reprografia
Sanitário feminino – Coletivo
Sanitário feminino – Professoras
Sanitário masculino – Coletivo
Sanitário masculino – Professores
Área de convivência – Cantina
Total – Bloco Central
Sala de aula 1
Sala de aula 2
Sala de aula 3
Sala de aula 4
Sala de aula 5
Sala de aula 6
Sala de aula 7
Sala de aula 8
Sala de aula 9
Sala de aula 10
Sala de aula 11
Sala de aula 12
Sala de aula 13
Sala de aula 14
Sala de aula 15
Sala de Atividades Recreativas
Hall
Total – Bloco B
Sala de aula 1
Sala de aula 2
Sala de aula 3
Sala de aula 4
Sala de aula 5
Sala de aula 6
Sala de aula 7
Sala de aula 8
Sanitários
Espaço interno
Subtotal – C – Térreo
Sala de aula 9
Sala de aula 10
Sala de aula 11
Sala de aula 12
Sala de aula 13
Sala de aula 14

A
A

9,21
17,98
559,22

Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central

17,64
14,43
25,48
7,36
25,62
7,36
117,86
215,75

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

105,53
26,15
26,27
53,24
35,75
36,39
41,31
39,27
36,28
36,94
102,04
49,56
71,10
78,60
71,10
49,56
38,14
897,23

C – Térreo
C – Térreo
C – Térreo
C – Térreo
C – Térreo
C – Térreo
C – Térreo
C – Térreo
C – Térreo
C – Térreo

64,02
64,02
64,02
64,02
64,02
64,02
64,02
64,02
31,81
197,05
741,06
64,02
64,02
64,02
64,02
64,02
64,02

C – 1° Andar
C – 1° Andar
C – 1° Andar
C – 1° Andar
C – 1° Andar
C – 1° Andar
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Auditório
Sanitários
Espaço interno
Subtotal – C – 1° Andar
Total – Bloco C

C – 1° Andar
C – 1° Andar
C – 1° Andar

Total Geral

128,04
31,81
197,05
741,06
1.482,12
3.154,32

Tabela 1 - Área construída em metros quadrados.

1.4. Equipamentos de apoio

Os equipamentos de apoio são aparelhos destinados ao auxílio aos professores no exercício
das aulas, também a palestrantes e nas realizações de eventos pela faculdade, servem como
ferramentas didáticas. Eles estão disponíveis com agendamento prévio de vinte e quatro horas
em formulário próprio localizado na sala dos professores. No momento da utilização eles são
montados nos locais solicitados e depois desmontados e guardados em local apropriado.
Atualmente existem os seguintes aparelhos disponíveis.

EQUIPAMENTO
Caixa de som amplificada
Computadores rotativos
Data show
Telas de projeção

QUANTIDADE
06
13
12
24

Tabela 2 - Equipamentos de apoio.

1.5. Computadores

O campus conta com número suficiente de computadores para o desenvolvimento de suas
atividades, de acordo com a seção onde eles são necessários, quais sejam: biblioteca,
laboratórios de informática, área de consulta e navegação na internet. Os principais processos
da secretaria e da biblioteca estão automatizados através de softwares específicos. A
biblioteca possui software para cadastro, consulta, listagem e controle de empréstimos de todo
o acêrvo de livros, revistas, jornais, CDs e DVDs. Os exemplares estão disponíveis para uso
de todos que utilizam o campus e da comunidade, inclusive ex-alunos. A secretaria controla
os dados acadêmicos de todos os alunos e professores através do sistema acadêmico, que é
interligado à mantenedora, via internet.
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A manutenção preditiva e preventiva dos computadores é feita semanalmente tanto de
hardware quanto de software para garantir a disponibilidade total dos equipamentos nos
momentos de utilização.
Para o controle de conteúdo e o compartilhamento do acesso à internet, existem quatro
servidores Linux ligados vinte e quatro horas e aparelhados com softwares que propiciam a
utilização balanceada da conexão com a Internet, com controle de conteúdo. Por medida de
segurança o Sistema Acadêmico e o software de Controle da Biblioteca estão instalados em
servidor separado daquele pelo qual os alunos acessam a Internet. Para pesquisas eventuais, os
alunos contam com terminais de computadores na biblioteca e, quando os laboratórios não
estão sendo utilizados para aulas, eles também estão disponíveis para uso. Todos os
computadores do campus possuem conexão com a internet, exceto os de apoio. A Tabela 3 Total de computadores do campus. dá-nos a localização exata de cada um deles.

Em 2014, por volta do mês de março, foram instalados roteadores wirelles no bloco B. Num
total de dez roteadores. Eles estão posicionados sobre as salas de aula, no forro. Para o acesso
a Internet através desses roteadores, foi instalado um servidor exclusivo e uma conexão
exclusiva, isto é, independente das demais, com controle de conteúdo. O servidor está
configurado para atender até mil acessos simultâneos. Essa implementação foi uma iniciativa
da CPA junto a direção, pois foi solicitada pelos alunos através dos questionários de pesquisa
de satisfação. Cada roteador, instalado sobre a sala de aula, aproximadamente no centro, tem
capacidade de gerenciar até trinta e cinco conexões simultâneas, o que multiplicando por dez,
que é o número de roteadores, teremos trezentas e cinquenta conexões simultâneas. A maioria
dos acessos são feitos através de smartphones.

Em dezembro de 2016, foram instalados dezesseis roteadores wireless com acesso a internet
no bloco C, um em cada sala, tanto do térreo quanto do piso superior. Para essa instalação foi
adotada senha de conexão que é o mesmo identificador que aparece nos notebooks e
smartphones. A instalação é o atendimento de solicitação da Comissão Própria de Avaliação
(CPA) da instituição, conforme pesquisa de opinião respondida pelos alunos e professores.
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LOCALIZAÇÃO
Salas dos servidores – Servidores
Coordenação de Curso – Pedagogia
Coordenação de Curso – Tecnólogo em Gestão RH
Coordenação Administrativa
Núcleo de Apoio Pedagógico
Sala dos professores
Sala dos professores – tempo integral e parcial
Secretaria Acadêmica
Tesouraria
Laboratório de Informática 1
Laboratório de Informática 2
Biblioteca – Bibliotecária
Biblioteca – Assistente
Biblioteca – Consultas bibliográficas
Biblioteca – Consultas de Internet
Rotativos (disponíveis para agendamentos)
Total

QUANTIDADE
03
01
01
01
01
02
03
04
01
35
20
01
01
01
13
13
101

TIPO
Fixo
Fixo
Fixo
Fixo
Fixo
Fixo
Fixo
Fixo
Fixo
Fixo
Fixo
Fixo
Fixo
Fixo
Fixo
Rotativo

Tabela 3 - Total de computadores do campus.

A impressão de documentos de uso interno da administração é feita em impressoras à laser
posicionadas nos pontos de maior utilização, ou seja, secretaria e biblioteca. Quantidades
grandes de cópias, quando necessárias, são solicitadas ao serviço terceirizado de reprografia.
A tabela seguinte tem a relação de impressoras do campus.

IMPRESSORA
HP LaserJet 1005 – monocromática
BROTHER DCP Laser - monocromática
HP LaserJet 1020 – monocromática
RICOH Aficio – laser monocromática
HP LaserJet P2032n – monocromática
HP LaserJet P1132 – monocromática
HP LaserJet 1020 – monocromática
BEMATECH – matricial de fita preta
Total

QUANTIDADE
1
1
1
1
1
1
1
1
8

LOCALIZAÇÃO
Secretaria
Secretaria
Apoio Administrativo
Sala de Coordenações
Tesouraria
Secretaria
Biblioteca
Biblioteca

Tabela 4 - Listagem de impressoras.

A configuração de hardware dos computadores são atualizadas periodicamente, ou conforme
a manutenção preventiva indicar, para atender a demanda das aulas e de pesquinas na internet.
O sistema operacional instalado na maioria deles é o Microsoft Windows 7 ® e Microsoft
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Windows XP ®, devidamente licenciados pelo convênio universitário Microsoft, através da
mantenedora. Os softwares utilizados para as aulas são, preferencialmente, softwares livres ou
gratuitos. Porém, nos casos em que isso não é possível adquire-se a licença de utilização,
mediante consulta à mantenedora. Existe também um computador experimental, em dual
boot, com Linux Ubuntu Gnome instalado e configurado no Laboratório de Informática 1. O
memorial descritivo abaixo detalha melhor a configuração de cada computador.

LOCALIZAÇÃO
Sala do Servidor
Sala do Servidor
Lab. de Redes - Servidor
Sala de Coordenações
Núcleo Apoio Pedagógico
Sala dos professores
Sala dos professores – TP/TI
Secretaria Acadêmica
Tesouraria
Laboratório de Informática 1
Laboratório de Informática 1
Laboratório de Informática 2
Biblioteca
Biblioteca - consultas
Rotativos
Rotativos
Total

QTD
001
001
001
003
001
002
003
004
001
020
015
020
002
014
008
005
101

CONFIGURAÇÃO
INTEL – Core i3 – RAM 4GB – HD 1 TB
AMD – Athlon 64 X2 – RAM 4GB – HD 320 GB
AMD – Athlon 64 X2 – RAM 4GB – HD 320 GB
AMD – Sempron 1.8 Ghz – RAM 3 GB – HD 80 GB
AMD – Sempron 950 Mhz – RAM 1 GB – HD 40 GB
INTEL – Celeron 420 – RAM 3 GB – HD 320 GB
INTEL – Celeron J1800 – RAM 4 GB – HD 1 TB
AMD – Athlon 64 X2 – RAM 2 GB – HD 320 GB
AMD – Athlon 64 X2 – RAM 2 GB – HD 320 GB
AMD – Athlon 64 X2 – RAM 2 GB – HD 320 GB
INTEL – G4400 – RAM 4 GB – HD 500 GB
AMD – Athlon II X3 425 – RAM 4 GB – HD 320 GB
AMD – Sempron 1.8 Ghz – RAM 1 GB – HD 80 GB
INTEL – Celeron 420 – RAM 3 GB – HD 320 GB
AMD – Sempron 1.8 Ghz – RAM 1 GB – HD 40 GB
AMD – Sempron 1.8 Ghz – RAM 3 GB – HD 320 GB

Tabela 5 - Memorial descritivo dos computadores.

1.6. Biblioteca
As instalações da biblioteca estão disponíveis para uso dos alunos, professores e da
comunidade, inclusive ex-alunos. Elas comportam livros, revistas, manuais, fitas de vídeo,
CD-ROMs, DVDs e periódicos que podem ser utilizados nos cursos de graduação, pósgraduação e extensão, ministrados no campus.
No computador da bibliotecária está instalado software de controle de empréstimos e
devoluções dos exemplares passíveis de empréstimos e disponibilizados. Noutro computador,
denominado computador de consulta, está instalado software de consulta ao acervo local e ao
acervo da mantenedora. O interessado também pode consultar, via internet, o acervo da
biblioteca da mantenedora e solicitar o exemplar desejado junto a biblioteca local, que se
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encarregará do empréstimo, repasse e retorno do exemplar. Para as consultas via internet estão
instalados cinco computadores completos nas dependências da biblioteca.
Existem também os espaços de estudos individuais e grupais, onde os alunos podem fazer
seus trabalhos. Caso o estudante necessite fazer alguma consulta a Internet a partir de
computadores portáteis, ele poderá utilizar a rede de comunicação wireless da biblioteca com
controle de conteúdo.
O acervo de livros possui títulos clássicos e contemporâneos atendendo as indicações da
comunidade acadêmica e as necessidades de ensino, pesquisa e extensão, disponibilizando
títulos e exemplares em número suficiente para a quantidade de alunos matriculados nos
cursos e para a proposta pedagógica dos mesmos. Quando há a necessidade de aquisição de
mais exemplares ou de novos exemplares, o professor da disciplina solicita ao coordenador do
respectivo curso e, este fará a solicitação de compra. Outrossim, há a conferência feita no
início de cada semestre pelo professor de cada disciplina. O acervo pretende ser adequado em
quantidade e qualidade às funções e às dimensões da comunidade.
Em 2013 foram adquiridos muitos títulos de periódicos e livros para compor o acervo da
biblioteca, principalmente para os alunos e professores do curso de Sistemas de Informação.

Em 2015, com a aprovação do curso de Engenharia de Produção, foram adquiridos novos
exemplares para atender a demanda.

Em 2016 foram adquiridos muitos títulos de periódicos e livros para compor o acervo da
biblioteca, principalmente para os alunos e professores dos cursos de tecnólogos em Gestão
de Recursos Humanos e de Sistemas para a Internet.

Em 2017 mais títulos e periódicos foram adquiridos para satisfação das necessidades de
pesquisa e leitura dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil. Outros exemplares, de outros
cursos, também foram comprados e disponibilizados.
A aquisição de novos exemplares acontece frequentemente, para atender a demanda. As obras
estão catalogadas segundo as normas do AACR2, classificadas e organizadas nas estantes por
assuntos, em ordem alfanumérica crescente, segundo o sistema de classificação SCDD
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(Sistema de Classificação Decimal Dewey) e Tabela PHA. Abaixo o total de títulos e
exemplares disponíveis no campus.

ACERVO
Periódicos – títulos
Periódicos – fascículos
Livros – títulos
Livros – exemplares
Jornais – títulos
Total (fascículos + exemplares)

TOTAL
0171
5.202
3.871
12.102
0.004
21.350

Tabela 6 - Acervo total da biblioteca.

1.7. Laboratórios

O campus possui dois laboratórios de informática, um localizado no bloca A, denominado
Laboratório de Informática 1 e outro localizado no bloco C, denominado Laboratório de
Informática 2, equipados com computadores completos para atender os cursos oferecidos pela
instituição, para ver a configuração detalhada deles consulte na página 17 a Tabela 5 Memorial descritivo dos computadores. Os computadores têm acesso a internet e todos estão
ligados em rede.
Foi feita uma atualização de hardware nos dois laboratórios. Antes os monitores eram do tipo
CRT – tubos de raios catódicos, e agora são do tipo LCD – Cristal líquido. Os gabinetes do
laboratório 1 também foram trocados por gabinetes melhores, inclusive teclado e mouse
óptico.
Cada laboratório possui conexão de internet e servidores independentes, caso o professor
solicite o desligamento da conexão para sua aula, o outro laboratório não será afetado. O uso
dos laboratórios é feito com agendamento prévio de vinte e quatro horas, em formulário
próprio disponível na sala dos professores.
Os computadores têm softwares específicos para as disciplinas ministradas nos cursos de
graduação, pós-graduação e extensão. Caso haja a necessidade de instalação de algum
software novo ou necessário para o curso, o professor faz a solicitação com antecedência para
o setor de tecnologia da informação. Os softwares instalados nos computadores dos
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laboratórios são iguais para todos os computadores, para padronização. A quantidade de
computadores por laboratório é de vinte unidades.
Para o curso de Engenharia de Materiais existe o laboratório de física e química, onde os
alunos podem desenvolver suas aulas práticas com acompanhamento do professor da
disciplina. A coordenação do curso procura manter o laboratório bem completo e atualizado,
possuindo a maioria dos equipamentos e instrumentos necessários para o curso. Todos os
laboratórios possuem ar-condicionado instalado e funcionando.

Com a aprovação dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura, no segundo semestre de 2017,
foi criado um laboratório específico, onde os alunos podem desenvolver suas aulas práticas
com acompanhamento do professor da disciplina. Nesse caso também a coordenação do curso
procura manter o laboratório bem completo e atualizado, possuindo a maioria dos
equipamentos e instrumentos necessários para o curso.

1.8. Cursos

Os cursos oferecidos à comunidade de Porto Ferreira e região estão listados na tabela da
próxima página. Alguns cursos como o de Administração de Empresas, Engenharia de
Materiais, Engenharia de Produção e Educação Física são oferecidos no período diurno e
noturno, os outros, Pedagogia, Sistemas de Informação, Tecnólogo em Recursos Humanos e
Tecnólogo em Sistemas para a Internet somente no período noturno.

Para todos os cursos há os vestibulares de meio-de-ano e de final de ano normalmente. As
propagandas dos vestibulares são amplamente divulgadas na mídia local e regional.

Em 2014, foi realizado o vestibular, onde, juntamente com os outros cursos, foram oferecidas
vagas para dois novos cursos: Engenharia de Produção e Ciências Contábeis e em 2015, para
mais dois novos cursos: Tecnólogo em Recursos Humanos e Tecnólogo em Sistemas para a
Internet.

No segundo semestre de 2017 foram aprovados mais dois novos cursos: Engenharia Civil e
Arquitetura. Vagas para esses cursos já estão sendo oferecidas nas propagandas de vestibular.
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CURSO
Administração de Empresas
Arquitetura
Ciências Contábeis
Educação Física
Engenharia Civil
Engenharia de Materiais
Engenharia de Produção
Pedagogia
Recursos Humanos
Sistemas de Informação
Sistemas para a Internet

HABILITAÇÃO
Gestão de negócios
Gestão Educacional (Infantil e Fundamental)
Tecnólogo
Tecnólogo

MODALIDADE
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura
Curta Duração
Bacharelado
Curta Duração

Tabela 7 - Cursos oferecidos à comunidade.

1.9. Professores

O corpo docente da Faculdade ASSER é bastante estável e qualificado. A maioria dos
professores e professoras ministram aulas em mais de uma faculdade. Muitos deles viajam
todo dia de suas cidades até Porto Ferreira para o cumprimeto do dever. A maioria deles viaja
de São Carlos até Porto Ferreira, mas tem professores de outras cidades mais próximas e
também da localidade.

Quanto as titulações, é notório o equilíbrio mantido pela faculdade. Não há professores com
graduação somente, todos eles possuem, no mínimo, uma especialização. Alguns mais de
uma.
Nesse ponto a atualização dos estudos é cobrada constantemente pela Direção a fim de manter
o corpo docente o mais qualificado possível.

Para os professores e professoras interessados, há o programa de pós-graduação da
mantenedora. Onde os professores, funcionários da faculdade, obtém descontos consideráveis
para complementar sua formação.

Na tabela da página seguinte constam os professores ativos no ano presente, ou seja, são os
que tiveram atribuição de aula no momento da pesquisa, alguns ministram somente em um
dos semestres do ano, outros ministram nos dois.
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DOCENTE

TITULAÇÃO

SITUAÇÃO

Camila Soares Xavier
Daniela Cristina Rebolho
Débora Alfaro São Martinho da Silva
Marcos Roberto Monteiro
Mariana de Oliveira Carlos Villas Bôas
Monica Cristina Brunini Frandi Ferreira
Suzan Aline Casarin
Total de Professores Doutores

Doutor(a)
Doutor(a)
Doutor(a)
Doutor(a)
Doutor(a)
Doutor(a)
Doutor(a)
07

Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
19%

Ana Lucia Calbaiser da Silva
Carlos Donizeti F. Silva
Carolina Molena
Daniel Gobato Rohm
Décio Lago
Jose Carlos Ruiz
Julio César Conceição Filho
Keila Hellen Barbato Marcondes
Nestor Paulo Palacios Torres
Laís Monique Mendes Salles
Rita De Cassia Petrenas
Tamara Aretta Mauerberg Teche De Farias
Total de Professores Mestres

Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
12

Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
32%

Anderson Reitano Ricardo
André Gustavo Mazzini Bufon
Anezio Nucci Junior
Carlos Augusto Colussi
Carlos Eduardo Romano
Dany Roberti Boarini
Djalma Simplício da Silva
Fernanda Patrezze Rodrigues
Jean Mota da Silva
José Eduardo de Campos Leite
Liduardo Marin Quaglio
Luciano D'Avila Pereira
Marina Bevilacqua de Oliveira Alves
Maurício Júnior Borges de Souza
Paulo Augusto Rodrigues da Cruz
Reginaldo Marcelino Coscrato
Rogério de Carvalho Pinheiro
Rubiane Burim
Total de Professores Especialistas

Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
18

Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
Ativo(a)
49%

Total Geral de Professores

37

100%

Tabela 8 - Corpo docente.
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Gráfico de Titulações dos Docentes
Doutores
19%

Especialistas
49%

Mestres
32%

Gráfico 1 – Titulações dos docentes.

Com relação a capacitação do corpo docente, a análise da necessidade de treinamentos
pedagógicos é feita pela Direção juntamente com os Coordenadores dos cursos, baseados nos
resultados da pesquisa de avaliação didática de disciplinas, realizada semestralmente e
apresentada em relatório separado deste.
O Plano de Carreira Docente (PCD) está disponível para visualização e download em PDF
(Portable Document File, um tipo de arquivo de computador otimizado para transporte e
impressão) a partir do site da mantenedora www.unicep.com.br, ambiente do professor, é
necessário estar cadastrado no sistema e ter usuário e senha para acessá-lo. Lá estão definidas
as diretrizes de ingresso, permanência e ascensão na carreira. Em seu artigo 9º são definidas
as seguintes categorias:
I

-

Professor Doutor;

II

-

Professor Mestre;

III

-

Professor Especialista;

IV

-

Professor Graduado.

A tabela da página seguinte contém os níveis que compõem a carreira no corpo docente. O
professor ou professora com atribuição regular de aulas está automaticamente enquadrado no
nível da sua formação, começando do primeiro até o máximo permitido pela formação.
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CATEGORIAS
Professor Doutor

31
21
11
01

32
22
12
02

33
23
13
03

34
24
14
04

NÍVEIS
35
36
25
26
15
16
05
06

Professor Mestre

21
11
01

22
12
02

23
13
03

24
14
04

25
15
05

26
16
06

27
17
07

28
18
08

29
19
09

30
20
10

Professor Especialista

11
01

12
02

13
03

14
04

15
05

16
06

17
07

18
08

19
09

20
10

Professor Graduado

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

37
27
17
07

38
28
18
08

39
29
19
09

40
30
20
10

Tabela 9 - Categorias e níveis do corpo docente.

O acesso de um nível para outro, na mesma categoria, obedecerá aos critérios de pontuações
constantes na tabela seguinte se atendidas as exigências de tempo de serviço e/ou
produtividade.

CATEGORIAS

PONTUAÇÃO
370-372

374-376

378-380

382-384

386-388

390-392

394-396

398-400

402-404

406-408

330-332

334-336

338-340

342-344

346-348

350-352

354-356

358-360

362-364

366-368

290-292

294-296

298-300

302-304

306-308

310-312

314-316

318-320

322-324

326-328

250-252

254-256

258-260

262-264

266-268

270-272

274-276

278-280

282-284

286-288

210-213

214-217

218-221

222-225

226-229

230-233

234-237

238-241

242-245

246-249

170-173

174-177

178-181

182-185

186-189

190-193

194-197

198-201

202-205

206-209

130-133

134-137

138-141

142-145

146-149

150-153

154-157

158-161

162-165

166-169

Professor Especialista

90-93

94-97

98-101

102-105

106-109

110-113

114-117

117-121

122-125

126-129

50-53

54-57

58-61

62-65

66-69

70-73

74-77

78-81

82-85

86-89

Professor Graduado

10-13

14-17

18-21

22-25

26-29

30-33

34-37

38-41

42-45

46-49

Professor Doutor
Professor Mestre

Tabela 10 – Tabela de pontuação por categorias e níveis do corpo docente.

A tabela de pontuação anual da página seguinte também vale para todos os professores
funcionários da instituição. Ela foi criada e é mantida pela mantenedora. O professor ou
professora atuante tem seus méritos reconhecidos, desde que comprovados.

Conforme atividades realizadas, a pontuação do professor ou professora pode sofrer
reclassificação, ascensão e progressão na carreira docente. Nas reuniões pedagógicas, a
Direção sempre lembra os professores sobre o Plano de Carreira Docente (PCD),
incentivando, inclusive o acesso ao documento no ambiente do professor no site de acesso ao
sistema.
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ATIVIDADE
Artigo completo publicado: Anais Reunião Científica Internacional
Artigo completo publicado: Anais Reunião Científica Nacional
Artigo publicado em revista científica com fator de impacto (K)
Artigo publicado em revista científica internacional
Artigo publicado em revista científica nacional
Autor de livro publicado didático
Autor de livro publicado não didático
Autor de publicação de material didático
Banca em dissertações de mestrado
Banca em Teses de Doutorado
Capítulo de livro publicado
Co-autor de livro publicado didático
Co-autor de livro publicado não didático
Co-autor de publicação de material didático
Organizador de livro publicado didático
Organizador de livro publicado e não didático
Coordenador de eventos internos
Coordenador de Comissão Própria de Avaliação
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa
Desenvolvimento ou geração de produto ou processos
Desenvolvimento ou geração de produto ou processos com patente obtida
Audiovisual de divulgação didática ou científica produzida
Membro de Comissões Internas
Membro de Conselho de Curso
Membro de Órgãos Superiores
Membro do Comitê de Ética em Pesquisa
Membro por Grupo de Pesquisa no DGP/CNPq
Orientação de aluno de Iniciação Cientifica com bolsa de órgãos de financiamento “K” alunos

Orientação de trabalhos de Iniciação Cientifica “K” alunos
Orientação de alunos em Trabalho Conclusão de Curso “K” alunos
Participação como conferencista, em mesa redonda ou debate internacional
Participação como conferencista, em mesa redonda ou debate nacional
Participação em Programa de Extensão
Projeto de Pesquisa aprovado em órgãos de financiamento
Resumo de comunicação publicada em Anais Reuniões Científicas Internacionais

Resumo de comunicação publicada em Anais Reuniões Científicas nacional
Tabela 11 - Atividades de pontuação docente.

PONTOS
2
2
2K
3
3
5
3
2
2
3
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
K*1

K * 1/3
K*¼
1
1
2
3
2
1
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1.10. Pessoal técnico-administrativo

No início do ano de 2014 foi implantada a terceirização dos serviços de limpeza do campus,
tendo sido, por isso, reduzido o quadro de colaboradores da instituição. O quadro de pessoal
técnico-administrativo atualizado está listado na tabela abaixo.

NOME
Ana Paula Carniato
Deyse Kelliane Oliveira Silva
Michelle Dantas Luiz Tibúrcio
Leila Cristiane Novais Silva Pinheiro
Fabiana Gigek Ferraz
Patrícia Silvestre
Wanda Cássia Pires Barbosa
Amanda Gabriele Fernandes
Paulo Sérgio Marcondes
Eni Boldrin
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

LOCAÇÃO
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Tesouraria
Biblioteca
Biblioteca
Apoio
Apoio

FUNÇÃO
Secretária acadêmica
Assistente administrativo
Assistente administrativo
Assistente administrativo
Auxiliar administrativo
Assistente financeiro
Bibliotecária
Auxiliar administrativo
Inspetor de alunos
Inspetor de alunos
10

Tabela 12 - Quadro de pessoal técnico-administrativo.

1.11. Comissão Própria de Avaliação

O Diretor Geral da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira, no uso de
suas atribuições legais, e atendendo ao solicitado na Medida Provisória nº. 147, de 15 de
Dezembro de 2003, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação e Progresso de Ensino
Superior, nomeia a seguir, os representantes que irão compor a Comissão Própria de
Avaliação (CPA) da Escola Superior de Tecnologia e Educação – Asser – Porto Ferreira. Esta
portaria entrará em vigor a partir de 19 de Fevereiro de 2018 e terá validade até 19 de
Fevereiro de 2020.

MEMBRO DA CPA
José Carlos Ruiz
Ana Paula Carniato
Maurício Júnior Borges de Souza
Rafael Pereira de Araújo
Eduardo César Mariano
Tabela 13 - Membros da Comissão Própria de Avaliação.

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Coordenador
Membro
Membro

REPRESENTA
Corpo docente
Técnico Administrativo
Corpo docente
Corpo discente
Sociedade civil
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2. A avaliação institucional
A Lei 10.861 de 14 de abril de 2004 define que todas as instituições de ensino superior em
todo o território nacional estão obrigadas a se submeterem ao processo de avaliação
institucional. Nesta lei, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) estabelece as condições
para a adequação aos padrões de qualidade exigidos no funcionamento das instituições de
nível superior do Brasil.
Cabe à Comissão Própria de Avaliação (CPA) responsabilizar-se pela condução dos processos
de avaliação interna da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira, de
sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (INEP).
Os cursos da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira também são
avaliados semestralmente, através de ações de avaliação institucional, formalizadas pela
Pesquisa de Avaliação de Disciplinas. Essas avaliações são elaboradas nos moldes do
Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), já a avaliação
institucional geral envolve todos os serviços prestados nas atividades-fim (ensino, pesquisa e
extensão) e nas atividades-meio (apoio técnico, operacional e administrativo). Todos os
setores são avaliados, desde a direção geral e seus integrantes até os setores de conservação,
limpeza e segurança patrimonial.
Os resultados das avaliações feitas na instituição são disponibilizados em relatórios, passados
à Direção Geral e arquivados na secretaria da faculdade. Qualquer interessado pode solicitar
vistas aos dados dos relatórios. São gerados três relatórios por ano. Um por semestre,
referente à Pesquisa de Avaliação de Disciplinas. Essa pesquisa é feita sempre ao final dos
semestres do ano corrente, pois avalia as disciplinas ministradas dentro do semestre. Para
realização dessa pesquisa, os alunos respondem um questionário, disponivel nos anexos deste
relatório, onde constam quinze questões concernentes ao ambiente em sala, à aula e ao
conteudo da aula em si. Após a tabulação e a geração dos gráficos, tudo é compilado num
relatório, o relatório é passado para a Direção que o analisa junto com as coordenações
respectivas. Na reunião pedagógica, cada professor recebe o resultados das disciplinas que
lecionou em envelope fechado. O terceiro relatório é este, cujo conteudo é gerado ao longo do
ano e compilado ao final do ano na forma proposta.
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2.1. Preparativos

A Comissão Própria de Avaliação tem a pretensão de criar um histórico dos eventos ocorridos
na faculdade e documentar neste relatório. Esse histórico serve e servirá como um
comprovante das ações da instituição junto aos seus integrantes e a comunidade. Para atingir
esse objetivo várias ações são realizadas, dentre elas a elaboração de questionários com
questões diretas. Ao elaborar os questionários, a comissão colhe sugestões da direção e dos
coordenadores de cursos para que possa retratar melhor a realidade vivida no campus e auferir
o retorno esperado, de acordo com os rumos da gestão institucional.
Os questionários da avaliação são desenvolvidos para serem acessados no computador,
através do navegador da Internet, em ambiente Web. Apesar de poder ser respondido via
Internet, de qualquer computador em qualquer local, a Comissão Própria de Avaliação faz as
programações e agendamentos necessários para que os questionários sejam respondidos nos
laboratórios da faculdade, num dia letivo, por classe, possibilitando assim uma participação
maior de alunos.

O fato de ter os questionários em meio eletrônico, eliminou possíveis erros ocasionados pelo
fator humano na hora da digitação e ajudou na preservação do meio ambiente eliminando a
utilização massiva de papel.

Entretanto, nada impede que os questionários sejam impressos e aplicados em sala de aula,
num dia agendado, com a permissão do professor que estiver lecionando naquele dia. Temos
assim, duas opções de aplicação dos questionários de avaliação da Comissão Própria de
Avaliação, o eletrônico e o impresso.
Além dos melhoramentos citados, o tempo que os participantes demoravam para responder os
questionários também foi diminuído. Antes demorava-se, no mínimo, quarenta minutos, em
média, para um participante responder o seu questionário de avaliação geral. Com a migração
para o computador esse tempo caiu para vinte minutos, em média, cronometrados. Sem contar
o tempo para digitação e conferência dos trabalhos feitos posteriormente pela Comissão
Própria de Avaliação que foram reduzidos drasticamente.
Uma outra ferramenta utilizada pela comissão para divulgar a avaliação institucional é o site
da faculdade. Através da seção notícias, divulgamos as ações da CPA e o período de
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avaliação, incentivando os alunos a participarem. Além do site, utilizamo-nos também de
comunicados, faixas e banners afixados nos quadros de avisos posicionados nos halls do
campus.

2.2. Cronograma de atividades

As atividades da Comissão Própria de Avaliação (CPA), no que se refere a aplicação da
avaliação institucional geral, são programadas e executadas meticulosamente. Essas
atividades envolvem o contato com a Direção da instituição, com os Coordenadores dos
cursos e a com secretaria acadêmica, pois a participação de todos esses entes contribui para
enriquecer ainda mais os dados almejados pela CPA. O cronograma abaixo mostra as datas
em que as atividades aconteceram.
ATIVIDADE

SET

OUT

NOV

DEZ

Análise e construção das questões
Elaboração dos questionários
Reunião CPA – ordinária
Reunião com a Direção
Aprovação dos questionários
Testes dos questionários
Aplicação dos questionários
Análises dos resultados
Prévia do Relatório Final
Relatório Final
SEMANAS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Tabela 14 - Cronograma de atividades da Comissão Própria de Avaliação.

Os resultados das Pesquisas de Avaliação de Disciplinas realizadas semestralmente não
constam neste cronograma por estarem num relatório separado, específico, chamado Relatório
de Avaliação de Disciplinas.

2.3. Questionários

Os questionários foram compostos para serem aplicados nos três macro segmentos da
faculdade: os alunos, os professores e o pessoal de apoio ou técnico-administrativo. Dentro de
cada segmento objetivou-se as dez dimensões do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino
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Superior (SINAES), considerando-se sua pertinência a cada um deles. No questionário
aplicado no ano de 2019 foi incluído um grupo a mais na avaliação: o de coordenadores. Por
sugestão das comissões do MEC que visitaram a faculdade, esse grupo foi incluido para obter
respostas dos docentes e discentes quanto a atuação de seus coordenadores. Cada grupo
recebeu cinco questões para serem respondidas.
As questões podiam ser respondidas dentro do grau de satisfação de um a cinco, sendo, um
para o menor grau e cinco para o maior. É possível transcrever, ainda, os graus, nos seguintes
significados:
1Péssimo;
2Fraco;
3Regular;
4Bom;
5Ótimo.
Uma cópia de cada questionário aplicado está anexada a este relatório na parte de anexos. O
conteúdo é o mesmo utilizado quando a pesquisa é feita via Web ou quando é feita
diretamente nas salas de aulas.

2.4. Pesquisa de campo

Para os alunos, a pesquisa é feita num dia de aula normal entre segunda e quinta-feira, com
participação espontânea. O professor que está lecionando no dia da aplicação do questionário,
previamente autorizado pelo coordenador do curso, leva a classe para o laboratório já
agendado e aplica o questionário eletrônico da avaliação. Para os professores, a pesquisa é
feita dentro de um prazo mais longo, visto não terem todos a mesma disponibilidade de tempo
e, não estarem todos, todos os dias no campus. Afim de que eles possam tomar conhecimento,
é enviado um email para a lista de professores ativos através do sistema acadêmico. Já o
pessoal técnico-administrativo responde prontamente.
Não tivemos ocorrência de questões não respondidas por má formulação, visto que as
questões são submetidas a aprovação da Direção e Coordenações de cursos antes de serem
aplicadas aos envolvidos. Além disso, um integrante da Comissão Própria de Avaliação
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(CPA) acompanha a aplicação dos questionários e está a disposição para quaisquer
explicações ou auxílios.

2.5. Análise dos resultados

A automatização dos questionários facilitou bastante a análise dos resultados. Utilizando os
recursos do SGBD – Sistema Gerenciador de Bancos de Dados, foram feitas filtragens
específicas e objetivas. Também foi solicitada a colaboração de professores formados nas
áreas de psicologia, estatística e informática para que a análise dos dados correspondesse o
mais próximo possível a realidade.
Os gráficos de colunas são comparativos e nos dão informações da parte com relação ao
grupo comparado, do item focado com relação ao grupo em que ele está inserido. Foram
analisados somente itens cujo percentual despontou muito com relação ao normal.
Consideramos que estes itens são os que realmente manifestam as opiniões dos participantes.
Entre um e cinco, um seria o extremo inferior e cinco o extremo superior. Entendemos que
quando os valores se concentram num desses dois pontos é necessário analisar sua incidência
mais de perto. No extremo inferior para corrigir e no extremo superior para repetir a boa
prática.
A análise dos dados permitiu clarear pontos importantes que refletem o conceito que cada
participante tem do item avaliado e sua divulgação corrobora para que as opiniões sejam
unânimes.

2.6. Divulgação dos resultados

Consciente das necessidades de poupar recursos naturais e financeiros, a comissão criou um
relatório otimizado para leitura pelo computador. As cores dos gráficos foram escolhidas de
forma que não prejudiquem o visual da impressão, mas tenham um melhor destaque para a
leitura em tela.
A portabilidade também foi considerada, o relatório foi convertido para documento portátil
(PDF), um formato leve e moderno, com proteção dos dados. Para uma apresentação formal é
possível utilizar o recurso exibição em tela cheia disponível na maioria dos leitores PDF. A
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comissão encaminha este relatório à Direção que dá continuidade ao processo de melhoria
contínua.

2.7. Divulgação dos resultados para os alunos

O Relatório de Avaliação Institucional do ano corrente e de outros anos passados ficam
disponíveis na secretaria para leitura por parte do aluno ou aluna interessado ou dos
envolvidos. Também está disponível na seção CPA (Comissão Própria de Avaliação) no site
da faculdade: www.asser.edu.br/portoferreira/ por solicitação de alunos.

Quanto às solicitações que os alunos fazem por meio das pesquisas de satisfação ou a
membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA), a CPA, passa para a Direção da
instituição que, após análise de viabilidade atende ou não. Porém, o aluno nunca fica sem
resposta. De qualquer forma, a resposta é divulgada para o aluno que formulou a solicitação
ou sugestão, mesmo que não seja atendida.
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3. Resultados da pesquisa por dimensão
As dimensões consideradas nos questionários são as mesmas do Sistema Nacional de
Avaliação do Ensino Superior (SINAES) que atualmente estão definidas em 10 tópicos, sendo
que cada tópico representa uma dimensão do universo acadêmico.
As questões foram elaboradas a partir de assuntos condizentes com a dimensão em que elas
estão. Quando possível, repetimos a mesma questão nos três segmentos acadêmicos
abordados na pesquisa: os docentes, os discentes e o pessoal técnico-administrativo, para
sondarmos as diversas opiniões sobre o mesmo ponto. Cada questão pode ser respondida com
números entre 1 e 5, sendo 1 para o menor grau e 5 para o maior grau de satisfação. Na
legenda apresentada nos gráficos é possível identificar a cor correspondente a cada grau de
satisfação. Os gráficos pretendem ser auto-explicativos.

3.1. A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional

Crescimento e desenvolvimento institucional
11%
11%
11%
11%

Técnicos

56%

30%
Docentes

0%
0%

24%
Discentes

8%
7%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

50%

20%

10%
Discentes
24%
28%
33%
8%
7%

20%

28%

33%

30%
Docentes
30%
50%
20%
0%
0%

40%

50%
Técnicos
11%
56%
11%
11%
11%

60%
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Empenho da instituição em melhorar sua infra-estrutura

Técnicos

0%

22%
22%

44%

11%
30%

Docentes
0%
Discentes

14%
0%

17%
19%
20%

10%

29%

20%

30%

Discentes
17%
19%
29%
20%
14%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

50%

10%
10%

40%

Docentes
30%
50%
10%
10%
0%

50%

60%

Técnicos
22%
44%
22%
0%
11%

Esforço da instituição em contribuir para o desenvolvimento local
0%
Técnicos

Docentes

0%
0%

13%
13%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

10%
Discentes
23%
23%
28%
13%
13%

60%

30%

10%
23%
23%

Discentes

43%

29%

14%
14%

20%

28%

30%

40%
Docentes
60%
30%
10%
0%
0%

50%

60%
Técnicos
0%
43%
29%
14%
14%

70%
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3.2. Políticas para o Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão

Pertinência do currículo do curso quanto às necessidades de
aprendizagem

Técnicos

Docentes

0%
0%

Discentes

29%
27%

5%
4%
0%

10%

20%

Discentes
35%
29%
27%
5%
4%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

56%

33%

11%

35%

30%

40%

50%

Docentes
56%
33%
11%
0%
0%

60%

Técnicos

Disponibilidade de atividades de extensão (Cursos, palestras, visitas
técnicas)

Técnicos

Docentes

Discentes

12%

4%
0%
5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

22%

5%

10%

Discentes
38%
24%
22%
12%
4%

15%

38%

24%

20%
Docentes

25%

30%

35%
Técnicos

40%
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Disponibilidade de fontes de consulta (Livros, revistas, jornais,
manuais e outros)

Técnicos

Docentes

0%
0%

Discentes

10%

52%

21%
20%

4%
2%
0%

10%

20%

30%

Discentes
52%
21%
20%
4%
2%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

50%

40%

40%

50%

Docentes
50%
40%
10%
0%
0%

60%

Técnicos

Empenho da instituição em cumprir as exigências do MEC

Técnicos

0%
0%
0%

Docentes

0%
0%
0%

Discentes

4%
1%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

44%

56%

60%

40%

16%

10%
Discentes
58%
21%
16%
4%
1%

58%

21%

20%

30%

40%
Docentes
60%
40%
0%
0%
0%

50%

60%
Técnicos
56%
44%
0%
0%
0%

70%
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Frequência de reuniões para discussão de assuntos
20%
20%
20%

Técnicos
0%

40%

30%
Docentes
0%

50%

10%
10%

Discentes

0%

10%

20%

30%

Discentes

40%

Docentes
30%
50%
10%
10%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

50%

60%

Técnicos
20%
40%
20%
20%
0%

3.3. Responsabilidade Social da Instituição

Estrutura disponível para portadores de necessidades especiais
33%
Técnicos

Docentes
0%
Discentes

10%
10%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

60%

20%

22%

4%
4%
0%

44%

22%

0%
0%

10%
Discentes
39%
30%
22%
4%
4%

20%

30%

30%

39%

40%
Docentes
60%
20%
10%
10%
0%

50%

60%
Técnicos
33%
44%
22%
0%
0%

70%
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Promoção de eventos de cidadania e inclusão social (Patrocínios,
doações etc)
22%
22%

Técnicos
0%
Docentes
0%

50%

20%
20%

10%

24%

Discentes
8%
0%
5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

44%

11%

12%
10%

28%
28%

20%

30%

Discentes
28%
24%
28%
12%
8%

40%

Docentes
50%
20%
20%
10%
0%

50%

60%

Técnicos
22%
22%
44%
11%
0%

Apoio institucional a recolocação profissional (Banco de empregos,
currículos etc)

Técnicos

Docentes

Discentes

9%
9%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

5%
Discentes
33%
24%
24%
9%
9%

33%

24%
24%
10%

15%

20%
Docentes

25%

30%
Técnicos

35%
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3.4. Comunicação com a Sociedade

Parcerias da instituição com outras instituições (Prefeitura,
Empresas, Sindicatos etc)
29%
Técnicos

0%
0%

Docentes

40%
40%

10%
10%

0%
Discentes

30%
27%
29%

7%
7%
0%

10%

20%

30%

Discentes
30%
27%
29%
7%
7%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

57%

14%

40%

50%

Docentes
40%
40%
10%
10%
0%

60%

Técnicos
29%
57%
0%
14%
0%

Contribuição da instituição para o desenvolvimento local (Empresa
Junior, Estágios etc)

Técnicos

44%
44%

0%
0%

11%
30%

Docentes

10%
0%

22%

Discentes
7%
0%
5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

5%

9%
10%

Discentes
37%
22%
24%
9%
7%

40%

20%

15%

37%
24%

20%

25%
Docentes
30%
40%
10%
20%
0%

30%

35%

40%

45%

Técnicos
44%
44%
0%
0%
11%

50%

40

Participação da comunidade em ações promovidas pela instituição
0%
Técnicos

33%
33%

17%
17%
30%

Docentes

0%
0%

20%
26%

23%

Discentes
6%

34%

11%

0%

10%

20%

30%

Discentes
26%
23%
34%
11%
6%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

50%

40%

Docentes
30%
50%
0%
20%
0%

50%

60%

Técnicos
0%
33%
33%
17%
17%

Realização de eventos institucionais (Workshops, Palestras, Jogos
internos etc)
22%
Técnicos

0%
0%

Docentes
0%
Discentes

11%

10%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

30%

20%

12%
9%
0%

67%

10%
Discentes
27%
26%
26%
12%
9%

40%

27%
26%
26%
20%

30%

40%
Docentes
40%
30%
20%
10%
0%

50%

60%
Técnicos
22%
67%
0%
0%
11%

70%
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Realização de festas temáticas (Juninas, FestDog e outras)
0%
0%

Técnicos

Docentes

11%

22%

30%

10%
11%
9%
0%

30%

20%

10%
10%

Discentes

67%

26%
44%

10%

20%

Discentes
10%
11%
26%
9%
44%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

30%

40%

50%

Docentes
30%
20%
10%
10%
30%

60%

70%

Técnicos
0%
0%
11%
22%
67%

Realização de campanhas sociais (Coleta de alimentos, leite, sangue
etc)
0%
Técnicos

56%

22%

11%
11%

20%
20%

Docentes
0%

18%

Discentes

13%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

50%

10%
23%
30%

16%

10%
Discentes
23%
18%
30%
13%
16%

20%

30%
Docentes
20%
20%
50%
10%
0%

40%

50%
Técnicos
0%
56%
22%
11%
11%

60%
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Participação da instituição em eventos da comunidade (FEIFE, etc)
0%
0%

Técnicos

14%

43%
43%
30%
30%

20%
20%

Docentes
0%
14%
13%
13%

Discentes

0%

5%

10%

28%
32%
15%

Discentes
14%
13%
28%
13%
32%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

20%

25%

30%

Docentes
30%
20%
30%
20%
0%

35%

40%

45%

Técnicos
0%
0%
14%
43%
43%

3.5. As Políticas de Pessoal

Satisfação dos colaboradores da instituição em relação as condições
de trabalho
11%

Técnicos

0%

Docentes

11%
40%
40%

0%
0%

Discentes
4%
0%
5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

56%
22%

20%
29%
32%
27%

8%
10%
Discentes
29%
32%
27%
8%
4%

20%

30%
Docentes
40%
40%
0%
20%
0%

40%

50%
Técnicos
56%
11%
22%
0%
11%

60%
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Agilidade na tramitação de documentos e solicitações

Técnicos

Docentes

0%
10%
0%
26%

Discentes

5%
4%
0%

10%

20%

Discentes
34%
26%
31%
5%
4%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

60%

30%

34%
31%

30%

40%

50%

Docentes
60%
30%
0%
10%
0%

60%

70%

Técnicos

Relação tempo de serviço / plano de carreira na instituição
14%
Técnicos

43%

0%
0%

43%
40%

Docentes

0%
0%

10%

50%

Discentes

0%

10%
Discentes

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

20%

30%
Docentes
40%
50%
10%
0%
0%

40%

50%
Técnicos
14%
43%
0%
0%
43%

60%

44

Satisfação quanto ao ambiente de trabalho na instituição

Técnicos
0%

56%

22%

11%
11%

Docentes

Discentes

0%

10%

20%

Discentes

30%

40%

50%

Docentes

60%

Técnicos
56%
22%
11%
11%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

3.6. Organização e Gestão da Instituição
3.6.1. Sobre os Laboratórios (Informática e Física)

Quantidade de equipamentos / instrumentos

Técnicos

Docentes

30%
30%
30%

0%

10%
21%

Discentes

7%
8%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

5%

37%

27%

10%

Discentes
21%
37%
27%
7%
8%

15%

20%
Docentes
30%
30%
30%
0%
10%

25%

30%

35%
Técnicos

40%

45

Disponibilidade de softwares especificos para disciplinas

Técnicos
22%
Docentes

0%

56%

11%
11%
24%
26%

Discentes

32%

7%
10%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

10%

20%

30%

Discentes
24%
26%
32%
7%
10%

40%

50%

Docentes
22%
56%
11%
0%
11%

60%

Técnicos

Qualidade do acesso a Internet nos computadores (sem considerar
wireless)

Técnicos
20%
Docentes

10%
10%

20%
16%

Discentes

40%

19%

31%

16%
18%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

5%

10%

Discentes
16%
19%
31%
16%
18%

15%

20%

25%

Docentes
20%
40%
10%
10%
20%

30%

35%

40%
Técnicos

45%

46

Manutenção dos equipamentos / instrumentos

Técnicos
30%
Docentes

40%

10%
10%
10%
18%

Discentes
10%
0%

5%

13%

10%

15%

Discentes
18%
27%
32%
13%
10%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

27%

20%

25%

32%

30%

Docentes
30%
40%
10%
10%
10%

35%

40%

45%

Técnicos

Organização

Técnicos

Docentes

0%
0%

29%
Discentes

5%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

50%

30%

20%

24%

35%

7%
10%
Discentes
29%
35%
24%
5%
7%

20%

30%
Docentes
50%
30%
20%
0%
0%

40%

50%
Técnicos

60%
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Recursos didáticos disponíveis (Lousas, expositores, painéis)

Técnicos
50%

20%

Docentes

30%

0%
0%

Discentes

0%

10%

20%

30%

Discentes

40%

Docentes
50%
20%
30%
0%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

50%

60%

Técnicos

3.6.2. Sobre a Biblioteca

Organização do acervo nas estantes

Técnicos
90%

0%
0%
10%
0%

Docentes

Discentes

4%
2%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

17%

10%

55%

23%

20%

Discentes
55%
23%
17%
4%
2%

30%

40%

50%
Docentes
90%
0%
0%
10%
0%

60%

70%

80%

90%

Técnicos

100%

48

Disponibilidade de tipos de publicações (Livros, jornais, revistas,
manuais etc)

Técnicos

Docentes

0%
0%

Discentes

10%

10%

20%

30%

Discentes
49%
26%
19%
4%
2%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

49%

26%

19%

4%
2%
0%

60%

30%

40%

50%

Docentes
60%
30%
10%
0%
0%

60%

70%

Técnicos

Prazo para devolução de empréstimos

Técnicos

Docentes

Discentes

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

50%

21%
18%

4%
6%
0%

70%

30%

0%
0%
0%

10%

20%

Discentes
50%
21%
18%
4%
6%

30%

40%
Docentes
70%
30%
0%
0%
0%

50%

60%

70%
Técnicos

80%

49

Espaço para estudos (individual / grupo)

Técnicos
80%

10%
10%
0%
0%

Docentes

Discentes

19%

5%
5%
0%

10%

46%

25%

20%

30%

Discentes
46%
25%
19%
5%
5%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

40%

50%

60%

Docentes
80%
10%
10%
0%
0%

70%

80%

90%

Técnicos

3.6.3. Sobre o site da Faculdade (www.asser.edu.br/portoferreira/)

Acessibilidade ao que se procura

Técnicos

Docentes

0%
0%

Discentes

0%
5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

45%

23%
21%

6%
6%
10%
Discentes
45%
23%
21%
6%
6%

50%

40%

10%

20%

30%
Docentes
50%
40%
10%
0%
0%

40%

50%
Técnicos

60%

50

Informações disponibilizadas

Técnicos

Docentes

0%
0%

Discentes

60%

20%
20%

19%

7%
5%
0%

10%

44%

25%

20%

30%

Discentes
44%
25%
19%
7%
5%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

40%

50%

Docentes
60%
20%
20%
0%
0%

60%

70%

Técnicos

3.6.4. Sobre os funcionários Técnico-administrativos

Facilidade de localização

Técnicos

Docentes

0%
0%

Discentes

20%

6%
4%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

70%

20%

10%

10%

20%

Discentes
39%
31%
20%
6%
4%

31%

30%

39%

40%
Docentes
70%
20%
10%
0%
0%

50%

60%

70%
Técnicos

80%
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Atendimento e suporte

Técnicos

Docentes

0%
0%
0%

Discentes

60%

40%

21%

7%
3%
0%

10%

20%

30%

Discentes
40%
29%
21%
7%
3%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

40%

29%

40%

50%

Docentes
60%
40%
0%
0%
0%

60%

70%

Técnicos

Organização

Técnicos

Docentes

0%
0%

Discentes

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

10%

45%

29%

17%

4%
4%
0%

70%

20%

10%

20%

Discentes
45%
29%
17%
4%
4%

30%

40%
Docentes
70%
20%
10%
0%
0%

50%

60%

70%
Técnicos

80%

52

Assiduidade ao trabalho

Técnicos

Docentes

0%
0%

Discentes

10%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

10%

45%

28%

18%

4%
5%
0%

70%

20%

20%

30%

Discentes
45%
28%
18%
4%
5%

40%

50%

60%

Docentes
70%
20%
10%
0%
0%

70%

80%

Técnicos

3.6.5. Sobre o(a) Coordenador(a) do curso

Relacionamento do(a) coordenador(a) do curso com os discentes

Técnicos

Docentes

Discentes

7%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

5%

15%
13%
10%

Discentes
45%
20%
15%
7%
13%

15%

45%

20%

20%

25%
Docentes

30%

35%

40%

45%

Técnicos

50%

53

Disponibilidade do(a) coordenador(a) para atendimento

Técnicos
77%

8%
0%
0%

Docentes

Discentes

15%

5%
10%
0%

45%

20%
20%

10%

20%

30%

Discentes
45%
20%
20%
5%
10%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

40%

50%

60%

70%

Docentes
77%
8%
0%
0%
15%

80%

90%

Técnicos

Tempo de resolução de problemas e dúvidas

Técnicos

Docentes

Discentes

12%
9%
9%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

75%

17%

0%
0%
8%

10%

49%

21%

20%

Discentes
49%
21%
12%
9%
9%

30%

40%
Docentes
75%
17%
0%
0%
8%

50%

60%

70%
Técnicos

80%

54

Promoção de diálogo entre docentes e discentes

Técnicos

Docentes

0%
0%

Discentes

5%

67%

25%
8%
47%

20%
17%
10%

0%

10%

20%

30%

Discentes
47%
20%
17%
5%
10%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

40%

50%

Docentes
67%
25%
0%
0%
8%

60%

70%

Técnicos

Estímulo à participação em projetos e eventos

Técnicos

Docentes

0%
0%

Discentes

8%

14%
6%
11%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

67%

25%

10%
Discentes
46%
23%
14%
6%
11%

46%

23%

20%

30%

40%
Docentes
67%
25%
0%
0%
8%

50%

60%
Técnicos

70%

55

Relacionamento do(a) coordenador(a) do curso com os docentes

Técnicos

0%
8%
0%

Docentes

77%
15%

Discentes

0%

10%

20%

30%

Discentes

40%

50%

60%

70%

Docentes
77%
0%
8%
0%
15%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

80%

90%

Técnicos

Satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados pelo seu
setor

Técnicos

78%

22%

0%
0%
0%

Docentes

Discentes

0%

10%

20%

Discentes
5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

30%

40%

50%

Docentes

60%

70%

80%
Técnicos
78%
22%
0%
0%
0%

90%

56

Clareza de procedimentos para adquirir / manter recursos no seu
setor
11%
Técnicos

44%

22%
22%

0%
Docentes

Discentes

0%

5%

10%

15%

Discentes

20%

25%

30%

35%

Docentes

40%

45%

50%

Técnicos
11%
44%
22%
22%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

Acessibilidade funcional do sistema acadêmico
11%
11%

Técnicos
0%

56%
22%

Docentes

Discentes

0%

10%
Discentes

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

20%

30%
Docentes

40%

50%
Técnicos
56%
11%
11%
22%
0%

60%

57

3.7. Infra-estrutura Física

Conservação

Técnicos

0%
0%

Docentes

23%
25%

8%
7%
0%

40%
40%

20%

0%
0%

Discentes

10%

20%

Discentes
23%
37%
25%
8%
7%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

56%

33%

11%

37%

30%

40%

Docentes
40%
40%
20%
0%
0%

50%

60%

Técnicos
56%
33%
11%
0%
0%

Ventilação
56%

0%

Técnicos

22%
22%

0%

30%

0%

Docentes

14%

19%

Discentes

17%
0%
5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

40%

20%

10%

10%
Discentes
14%
19%
26%
24%
17%

26%
24%
20%

30%
Docentes
30%
0%
40%
20%
10%

40%

50%
Técnicos
56%
0%
22%
0%
22%

60%

58

Limpeza

Técnicos

67%

33%

0%
0%
0%

80%

10%
10%
0%
0%

Docentes

Discentes

34%

12%

4%
4%
0%

10%

20%

30%

Discentes
46%
34%
12%
4%
4%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

46%

40%

50%

60%

70%

Docentes
80%
10%
10%
0%
0%

80%

90%

Técnicos
67%
33%
0%
0%
0%

Iluminação

Técnicos

11%
11%

0%

70%

10%

Docentes

20%

0%
0%

Discentes

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

10%

42%

29%

19%

7%
4%
0%

56%

22%

20%

Discentes
42%
29%
19%
7%
4%

30%

40%
Docentes
70%
10%
20%
0%
0%

50%

60%

70%
Técnicos
56%
22%
11%
11%
0%

80%

59

Segurança
11%
Técnicos

67%

22%

0%
0%

40%

20%
20%
20%

Docentes
0%
Discentes

13%
13%
0%

30%

23%
21%

10%

20%

30%

Discentes
30%
23%
21%
13%
13%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

40%

50%

60%

Docentes
40%
20%
20%
20%
0%

70%

Técnicos
11%
67%
22%
0%
0%

Espaço físico / tamanho
22%
Técnicos

0%
0%
0%

Docentes

10%
0%
0%

Discentes

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

50%

40%

29%

18%

6%
5%
0%

78%

10%

20%

Discentes
41%
29%
18%
6%
5%

30%

41%

40%

50%

Docentes
50%
40%
10%
0%
0%

60%

70%

80%
Técnicos
22%
78%
0%
0%
0%

90%

60

Adaptação para portadores de necessidades especiais

Técnicos

0%
11%
0%
0%

Docentes

10%
10%
10%
0%

Discentes

89%

70%

6%
7%
0%

35%

26%
26%

10%

20%

30%

40%

Discentes
35%
26%
26%
6%
7%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

50%

60%

70%

80%

Docentes
70%
10%
10%
10%
0%

90%

100%

Técnicos
0%
89%
11%
0%
0%

Disponibilidade de estacionamento

Técnicos

0%
0%
0%

Docentes

0%
0%
0%

Discentes

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

70%

30%

9%
0%

67%

33%

15%
15%
10%

38%

23%

20%

Discentes
38%
23%
15%
9%
15%

30%

40%
Docentes
70%
30%
0%
0%
0%

50%

60%

70%
Técnicos
67%
33%
0%
0%
0%

80%

61

3.8. Planejamento e Avaliação Institucional

Abrangência da avaliação institucional (Estrutura, colaboradores,
professores etc)
29%

14%

Técnicos

57%

0%
0%

Docentes

50%
50%

0%
0%
0%

Discentes

20%

6%
6%
0%

10%

20%

Discentes
38%
30%
20%
6%
6%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

30%

38%

30%

40%

50%

Docentes
50%
50%
0%
0%
0%

60%

Técnicos
29%
14%
57%
0%
0%

Importância da avaliação institucional para a melhoria da
instituição
29%
Técnicos

0%
0%

57%

14%

80%

10%
10%
0%
0%

Docentes

Discentes

5%
7%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

47%

23%
19%
10%

20%

Discentes
47%
23%
19%
5%
7%

30%

40%

50%

Docentes
80%
10%
10%
0%
0%

60%

70%

80%
Técnicos
29%
57%
14%
0%
0%

90%

62

3.9. Políticas de Atendimento aos Estudantes e Egressos

Nível de exigência didática do curso

Técnicos

Docentes

Discentes

0%

25%

8%

4%
5%

10%

Discentes
32%
31%
25%
8%
4%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

32%
31%

15%

20%

25%

30%

Docentes

35%

Técnicos

Disponibilidade de professores para orientações

Técnicos

Docentes

22%

Discentes
5%
0%
5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

8%
5%

10%

Discentes
41%
22%
24%
8%
5%

15%

41%
24%

20%

25%

Docentes

30%

35%

40%
Técnicos

45%

63

Disponibilização de esclarecimentos sobre direitos e deveres (Guia
do Estudante)

Técnicos

Docentes

Discentes

11%

7%
0%

5%

10%

15%

Discentes
30%
26%
25%
11%
7%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

30%

26%
25%
20%

25%

30%

Docentes

35%

Técnicos

Apoio institucional a participação em eventos, viagens

Técnicos

Docentes

10%

0%

40%

30%

20%

Discentes

0%

5%

10%

Discentes
5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

15%

20%

25%

Docentes
40%
30%
20%
10%
0%

30%

35%

40%
Técnicos

45%

64

Clareza na definição dos seus direitos e deveres
43%
Técnicos

57%

0%
0%
0%

Docentes

Discentes

0%

10%

20%

30%

Discentes

40%

50%

Docentes

60%

Técnicos
43%
57%
0%
0%
0%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

3.10. Sustentabilidade Financeira

Disponibilização de apoio financeiro ao estudante (Bolsas, parcerias,
convênios etc)

Técnicos

Docentes

20%

Discentes
6%
0%
5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

5%

10%
10%

Discentes
40%
20%
23%
10%
6%

15%

40%
23%

20%

25%

Docentes

30%

35%

40%
Técnicos

45%

65

Concessão de benefícios financeiros (Descontos, abatimentos,
parcelamentos etc)

Técnicos

Docentes
41%

20%

Discentes

10%

4%
0%

5%

10%

15%

20%

Discentes
41%
20%
25%
10%
4%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

25%
25%

30%

35%

Docentes

40%

45%

Técnicos

Disponibilização de apoio financeiro (Viagens, pedágio, etc)

Técnicos
20%
20%

Docentes

0%

40%

20%

Discentes

0%

5%

10%

Discentes
5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

15%

20%

25%

Docentes
20%
20%
40%
0%
20%

30%

35%

40%
Técnicos

45%
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Pontualidade dos pagamentos

Técnicos

0%
0%
0%
20%

10%
10%
10%

Docentes

71%

29%

50%

Discentes

0%

10%

20%

30%

40%

Discentes

50%

Docentes
20%
10%
50%
10%
10%

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

60%

70%

80%

Técnicos
71%
29%
0%
0%
0%

Concessão de bolsas de estudo (Graduação, pós-graduação, extensão
etc)

Técnicos

0%
0%

57%

29%

14%

Docentes

Discentes

0%

10%
Discentes

5 - Ótimo
4 - Bom
3 - Regular
2 - Fraco
1 - Péssimo

20%

30%
Docentes

40%

50%
Técnicos
57%
29%
14%
0%
0%

60%
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4. Eventos acadêmicos
As iniciativas focadas na realização de eventos institucionais são de extrema importância para
a instituição e para a comunidade em que ela está inserida, pois possibilitam uma forte
interação no sentido de transferir conhecimentos entre as partes.
Entende-se que o grande ganho dessas ações é dos alunos, uma vez que, graças a projetos
realizados junto a empresas e instituições locais o aluno exercita seus conhecimentos
acadêmicos e suas habilidades em lidar com situações variadas e reais, o que o torna melhor
qualificado e preparado para o mercado de trabalho.
A transferência de conhecimentos que acontece entre as ações universitárias e o meio social
também é vital para o desenvolvimento regional e possibilita o estudo de situações reais desse
mesmo meio onde são realizadas as atividades de produção de bens de consumo e prestação
de serviços.
A cidade de Porto Ferreira possui muitas empresas de pequeno porte e algumas de médio e
grande porte, o que aumenta a exigência de profissionais qualificados. Por isso a faculdade se
preocupa com a relevância social dos serviços prestados à comunidade, uma vez que em sua
maioria atende pessoas carentes ou com deficiências sociais.

4.1. Apresentação de monografias

As Monografias ou Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) compreendem o maior volume
das pesquisas realizadas pelos discentes, suas redações são obrigatórias a todos os formandos
da instituição, sendo facultativa a apresentação à banca. Os trabalhos não apresentados tem
uma nota máxima inferior à nota máxima dos trabalhos apresentados.
O tema e a área de pesquisa são definidos pelos próprios alunos, desde que se enquadrem nas
disciplinas do curso. Cada aluno conta com a orientação permanente de um professor, na fase
de pesquisas e desenvolvimento, para auxiliá-lo na confecção do trabalho.
A tabela seguinte contém o total bruto, sem considerar pendências junto a instituição, de
monografias de todas as turmas formadas, por curso até o ano indicado.
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CURSO
Administração de Empresas
Engenharia de Materiais
Pedagogia
Sistemas de Informação
Educação Física
Total

ANO
2019
2019
2019
2016
2019

MONOGRAFIAS
00706
00075
00439
00036
00106
1362

Tabela 15 - Total bruto acumulado de monografias por curso.

4.2. Cursos de extensão universitária

Os cursos de extensão são geridos pela Secretaria de Pós-Graduação e Cursos de Extensão da
Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira, na maioria das vezes, são
ministrados no próprio campus, utilizando as instalações existentes e os equipamentos de
apoio disponíveis.
Os cursos oferecidos ao longo do semestre letivo têm suas aulas aos sábados, normalmente
em meio período à tarde ou de manhã. Todos os concluintes recebem certificado assinado
pelo Diretor e pelo professor ou professores que ministraram as aulas. Só recebem certificado
os concluintes com presença igual ou maior que 75% das aulas. Os cursos de extensão estão
disponíveis aos alunos e ao público externo e são formatados, preferencialmente, para serem
oferecidos a preços acessíveis.

Os Cursos de Extensão Universitária são oferecidos com preços entre R$ 100,00 e R$ 250,00,
preço que pode ser parcelado em até duas vezes, exceto o curso de extensão de LIBRAS que
custa um pouco mais caro, pois a carga horária é maior. Todos eles são ministrados com base
no material didático desenvolvido pelo próprio professor em forma de apostilas e são
divulgados na mídia, no site e nos murais da faculdade.

As inscrições para os cursos disponíveis são feitas na secretaria nos horários normais de
funcionamento da faculdade. Quando efetivadas, as inscrições são acompanhadas até a
formação do número mínimo de alunos para o curso de extensão escolhido. Formada a turma,
os interessados e os professores são contactados e marca-se a data para o início das aulas.

69

4.3. Mini-cursos de extensão universitária

Os mini-cursos são realizados no campus da faculdade ASSER-PF. A maioria deles é
oferecida por professores da instituição e tem curta duração. Normalmente acontecem em um
único dia, aos sábados, por um período de 5 horas.

4.4. Jogos universitários

Os jogos universitários são realizados com a finalidade de integrar a comunidade acadêmica,
desenvolver e estimular as práticas esportivas no meio universitário e congregar os estudantes
pelo intercâmbio social e desportivo.
O evento Jogos Universitários de Porto Ferreira acontece sempre no mês de outubro. O evento
integra toda a comunidade acadêmica através de jogos esportivos realizados no Ginásio de
Esportes Silvio Marques Filho, conhecido como “Noraide Mariano”.

Na formação dos times e equipes, os alunos convidam ex-alunos e pessoas habilidosas da
sociedade para comporem seus arsenais. É um evento onde a sociedade participa
massivamente, seja, interagindo em times e equipes ou assistindo, na arquibancada do ginásio
poliesportivo.

A realização do evento conta com o auxílio dos alunos do curso de Educação Física e do seu
Coordenador na organização e desenvolvimento de todas as etapas e atividades. Modalidades
novas são incluídas e bem aprecidas pelos participantes, dentro de um total de administrável.

Para os alunos do curso de Educação Física os jogos universitários servem como uma
oportunidade de adquirir conhecimentos, isso porque os mesmos participaram da elaboração
do regulamento, tabela de eventos e andamento dos jogos, isso sendo avaliado pelo professor
de Gestão de Eventos em Educação Física.

Na maioria da vezes, os jogos são organizados em forma de gincana, com as equipes
competindo entre si nos jogos propostos. Há premiação com entrega de troféus e medalhas
para as equipes participantes.
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4.5. Visitas técnicas didáticas

Muitos alunos estão usufruindo de visitas técnicas didáticas a empresas e instituições locais,
regionais e da capital. Essas visitas são subsidiadas pela faculdade que oferece transporte de
ida e volta aos integrantes.

Em conversa com os alunos, a CPA pôde verificar a eficácia desse recurso didático e a
satisfação dos alunos. Todas as visitas técnicas são registradas na seção de noticias do site da
faculdade no linque: http://www.asser.edu.br/portoferreira/noticias_total.php.

4.6. Atividades de extensão comunitária

A faculdade tem marcado presença na comunidade ferreirense com a realização de projetos de
extensão comunitária. Além de promover a integração universitária, esses projetos cumprem o
papel da faculdade em seu compromisso com a sociedade. Cada evento realizado é divulgado
com antecedência à comunidade.

A íntegra das matérias sobre extensão comunitária está publicada no site da faculdade e pode
ser acessada pelo linque: http://www.asser.edu.br/portoferreira/noticias_total.php

4.6.1. Convênios

A Faculdade Asser abriu no ano de 2013 sua primeira turma no curso de Licenciatura em
Educação Física. Para tanto a instituição firmou convenios com clubes e Prefeitura Municipal,
possibilitando assim a utilização dos prédios públicos para a realização de aulas práticas.
Piscina, Campo de Futebol, Quadras e Pista de Atletismo são alguns dos espaços disponiveis
para o aprendizado de nossos alunos.

4.6.2. Estudos integrados

Considerando a importância de se criar mecanismos que contribuam e garantam uma
formação integra e de qualidade ao aluno, a faculdade realiza no primeiro semestre de cada
ano a Semana de Estudos Integrados de Educação Física e Pedagogia.
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O objetivo é oferecer aos alunos a oportunidade de trabalhar temas através de palestras,
oficinas e mesas redondas de forma mais especifica e aprofundada, contribuindo assim para
sua formação pedagógica, o encontro conta com a participação maciça dos alunos dos cursos
envolvidos.

Entre os temas abordados durante a semana temos: mini-cursos, palestras e mesa redonda.
Dentre os objetivos da integração, podemos destacar:


Proporcionar momentos que propiciem o conhecimento, a reflexão e a criticidade
diante de temas relacionados à educação;



Proporcionar aos alunos dos cursos de Pedagogia e Educação Física o conhecimento
de assuntos diversos relacionados à formação profissional e ao cotidiano escolar;



Oferecer diversas formas para que o discente possa construir o conhecimento
relacionando teoria e prática;



Despertar a sensibilidade para perceber as diferentes formas de construção do próprio
conhecimento, interagindo com profissionais de diversas áreas;



Proporcionar um espaço de interação entre os próprios educandos, bem como com
alguns profissionais de áreas afins a educação;



Propor aos discentes situações que envolvam a organização de um evento.

A realização dos Encontros de Estudos Integrados apresenta-se como importante evento no
meio acadêmico, pois além de atender aos objetivos citados, destina-se a complementar parte
da carga horária dos cursos, ou seja, Atividades Teórico Práticas de Aprofundamento de
ambos os cursos (12 horas). Os alunos que tiverem presença em todos os dias do evento
recebem certificado.

4.6.3. Encontros acadêmicos

Alguns cursos da instituição promoveram encontros acadêmicos. Esses encontros são
divulgados com antecedência através dos murais da faculdade, do site e dos jornais. Quando
cabível, no caso de palestras e mini-cursos, os participantes inscritos recebem um certificado
de participação.
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Os titulos dos encontros desse ano foram os seguintes:


Semana de Engenharia do Curso de Engenharia de Materiais;



Feira de profissões;



Semana de Estudos Integrados de Educação Física e Pedagogia.

A maioria dos eventos acontecem no campus da faculdade mas, em alguns casos, a instituição
se utiliza das parcerias para um envolvimento maior da sociedade. Como resultado dessas
parcerias acontece a utilização do Anfiteatro Municipal Izaltino Casemiro e do Ginásio de
Esportes Silvio Marques Filho, onde são feitas palestras e jogos, respectivamente.

4.6.4. Projeto Arte, Cultura e Cinema
Público – Alunos do curso de Pedagogia e Educação Física prioritariamente, estendendo-se
também a demais alunos da instituição, ex-alunos e familiares de alunos .

Objetivo do Projeto - proporcionar aos alunos filmes de arte, que eventualmente, não
integram o circuito comercial das salas de cinema, procurando discutir esses filmes a partir de
perspectivas variadas, como cultura, raça, gênero, poder e sexualidade. Ao final do filme, será
aberto um espaço para discussão e exposição do professor responsável (sempre haverá um
professor responsável pela sessão) .

Trata-se de um projeto multidisciplinar, pois vários tópicos poderão ser abordados,
provocando nos espectadores a reflexão, senso crítico e também proposta diferenciada de
prática pedagógica.

Avaliação
Interesse e participação dos alunos no processo de discussão do evento.

4.6.5. Ciclo de Estudos do Curso de Pedagogia
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Os Ciclos de Estudos do Curso de Pedagogia acontecem para atingir os objetivos destacados a
seguir:


Proporcionar momentos que propiciem o conhecimento, a reflexão e a criticidade
diante de temas relacionados à educação;



Oferecer a diversidade na construção do conhecimento;



Proporcionar um espaço de interação entre os próprios educandos, com alunos
egressos e profissionais da área educacional.

4.6.6. Semana da Engenharia

A quinta edição da Semana da Engenharia aconteceu no Campus de Porto Ferreira da
Faculdade ASSER entre os dias 15 e 18 de abril com uma agenda extensa de atividades com
palestras e apresentação de trabalhos envolvendo mais de 100 alunos. A matéria completa
sobre o evento está no linque: http://www.asser.edu.br/portoferreira/noticias.php?id=512.

4.6.7. Participação em congresso

A CPA tem acompanhado o comprometimento dos alunos, o apoio da Instituição e a
orientação dos professores para participações em congressos e outros eventos científicos. Os
professores esperam que esses alunos deem continuidade aos trabalhos e outros alunos se
juntem a iniciativa, que certamente engrandecerá todas as partes. As participações em
congressos

e

outros

eventos

pode

ser

consultada

no

site

pelo

linque:

http://www.asser.edu.br/portoferreira/noticias_total.php.

4.7. Projetos de extensão comunitária

Nos últimos anos a faculdade vem reforçando seu papel na sociedade ferreirense e firmando
parcerias com o intuito de promover o bem comum. Essas parcerias são firmadas com escolas
empresas e outras instituições. No contexto dessas parcerias, podemos destacar:
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4.7.1. Realização do ENEM

Desde 2015 o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) vem senho realizado no campus da
Faculdade ASSER/PF. Em 2015 foi utilizado somente o Bloco B, já em 2016, 2017, 2018 e
2019 foram utilizados os Blocos B e C, pelo aumento da quantidade de participantes.

4.7.2. Jornal informativo do Curso de Pedagogia

O jornal é elaborado durante a realização da Disciplina Tecnologia da Comunicação e
Instrumentação das Práticas Educacionais envolvendo os discentes dos demais períodos e os
professores do curso de Pedagogia .

A produção do Jornal é anual, sendo que a tiragem gira em torno de 700 jornais.

Objetivos:


Utilizar pedagogicamente o jornal como meio de comunicação e informação na sala
de aula.



Utilizar o jornal como meio de socialização do conhecimento tanto para os alunos do
curso de pedagogia como para os docentes da rede municipal de Educação Infantil e
Ensino Fundamental.



Valorizar a elaboração de materiais produzidos pelos próprios educandos, como meio
de enriquecimento curricular.



Divulgar junto à comunidade as ações realizadas no curso de Pedagogia enquanto
ações diferenciadas , ou seja , o jornal como forma de comunicação além do ambiente
acadêmico.

Estratégias:


A principio será feito uma eleição com todos os períodos do curso de Pedagogia para a
escolha do nome do jornal e possível logotipo.



Elaboração de textos e posterior correção pelos docentes.



A propaganda local e a mantenedora custearão o jornal.
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4.7.3. Projeto Amigos da ASSER-PF

O Projeto Amigos da ASSER-PF é uma integração dos Cursos de Pedagogia e Educação
Física, iniciou em agosto de 2015 e é mantido pela instituição desde então. A Escola Superior
de Tecnologia e Educação (ASSER) de Porto Ferreira tem desenvolvido nas dependências da
instituição o Projeto “Amigos da Asser” em parceria com a ONG “Nós Somos Capazes”. Os
encontros do Projeto acontecem todas as quartas e sextas-feiras das 17:30 as 19:00h com o
intuito de possibilitar atividades físicas, recreativas e pedagógicas para crianças e
adolescentes com diferentes deficiências, autismos, dentre outras especificidades.

Os alunos dos Cursos de Educação Física e Pedagogia da Asser/Porto Ferreira, sob a
orientação dos seus professores, planejam e aplicam atividades de maneira a propiciar
momentos de inclusão e, sobretudo, de compartilhamento de experiências diante da
diversidade. Além disso, o Projeto “Amigos da Asser” também tem por objetivo contribuir
para a formação dos alunos dos Cursos supramencionados, habilitando-os para a atuação
docente inclusiva.

São convidados os familiares que tenham crianças e adolescentes com diferentes deficiências,
autismos ou outras especificidades, a conhecerem e até participarem do Projeto.

Objetivos:


Comprometimento com uma educação de qualidade , o projeto Amigos da ASSER
tem como foco de trabalho, os conteúdos inerentes a Língua Portuguesa, Expressão
Corporal e Jogos Pré-Desportivos além de experiências lúdicas das demais disciplinas
do currículo atreladas a proposta de integração e cultura corporal.



Considerando a importância do trabalho de inclusão, presente através da grade
curricular do curso de Educação Física e Pedagogia, a ASSER ampliou o atendimento
no projeto, passando a atender alunos autistas, com síndromes diversas , cadeirantes e
deficientes visuais, buscando assim ofertar as essas pessoas uma melhora na qualidade
de vida através de atividades recreativas , lúdicas, esportivas e culturais.
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4.7.4. Aula magna para calouros

Desde 2017 a Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira (Asser-PF) oferece
a aula magna para os calouros ingressantes nos cursos oferecidos pela faculdade. Essas aulas
são realizadas no auditório da faculdade e são enriquecidas com palestras, oficinas e
interações cujo objetivo é familiarizar e dar as boas vindas aos ingressantes dos cursos
oferecidos pela faculdade.

Durante as exposições os calouros podem interagir com os Palestrantes e discutir sobre a
importância da formação profissional no ambiente institucional.

O Professor Hamilton José Pierobon, diretor da Asser-PF, faz a abertura do evento e dá as
boas-vindas dos discentes no auditório, localizado no piso superior do Bloco C, do campus
local.

Ele também apresenta os professores-coordenadores dos cursos e aproveita para falar da
estrutura física e administrativa da faculdade, orientando os universitários sobre o
funcionamento da Secretaria Acadêmica, da Tesouraria, da Biblioteca, e do atendimento dos
docentes e colaboradores da instituição de ensino superior junto aos núcleos de apoio ao
estudante.

4.8. Comunicação com a sociedade
A fim de documentar a interação da faculdade com a comunidade foi criada a hemeroteca 1. O
objetivo é manter um histórico de toda notícia, sobre a instituição, veiculada na imprensa, em
ordem cronológica. Os arquivos fisicos da hemeroteca estão disponíveis para consulta na
biblioteca da faculdade.

1

Coleção ou conjunto organizado de periódicos, jornais ou revistas, temáticos ou não.
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4.9. Campanha de arrecadação beneficente

Durante a realização dos eventos acadêmicos é feita a arrecadação beneficente de alimentos
não perecíveis e de leite longa vida para os hospitais e casas de caridade da cidade. O Hospital
Amaral Carvalho da cidade de Barretos, Estado de São Paulo tem sido um dos beneficiados
do programa. A grande maioria dos alunos participa, o que gera uma arrecadação satisfatória
de alimentos não perecíveis e leite.

4.10. Registro de eventos e interação da faculdade com a sociedade

Todos os eventos realizados no campus da faculdade e também fora dele envolvendo alunos e
professores são registrados na seção de noticias do site da faculdade e podem ser consultados
no linque: http://www.asser.edu.br/portoferreira/noticias_total.php.

A faculdade também se comunica com os alunos através de sua página no Facebook pelo
nome “Faculdade Asser de Porto Ferreira”.

O WhatsApp também é um ótimo aliado na resolução de dúvidas e problemas e pode ser
enviado para o número: (19) 97108 8690.
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5. Desenvolvimento organizacional
5.1. Políticas de ensino

Caracterizam-se como Políticas de Ensino na Escola Superior de Tecnologia e Educação de
Porto Ferreira:


Desenvolvimento do ensino de graduação com qualidade;



Promoção e integração das diferentes áreas do conhecimento no desenvolvimento de
cursos de graduação;



Melhoria da qualidade da gestão do ensino de graduação;



Implantação de projetos pedagógicos dos novos cursos de graduação;



Atualização e consolidação dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação;



Promoção de formas alternativas de ensino nos cursos de graduação;



Formas alternativas de ingresso aos cursos de graduação.

5.2. Pólíticas de pesquisa

Na Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira a pesquisa apresenta um
constante crescimento em relação às atividades previstas para o ensino e a extensão. Este
crescimento decorre da permanente mobilidade de docentes envolvidos com investigação
científica aumentando de forma significativa a produtividade da instituição em quantidade e
qualidade, o que se possibilita instituir metas de crescimento para a mesma pesquisa.
Para isso, instituiu-se, nos cursos de graduação e pós-graduação, o Trabalho de Conclusão do
Curso (TCC) ou Monografia, visando uma maior integração entre os discentes e o processo de
construção do conhecimento por intermédio da averiguação científica.
Sendo assim a instituição implementa também a criação de grupos de estudos inseridos em
projetos de pesquisa, grupos formados por docentes e discentes com o objetivo de promover a
pesquisa científica, motivando a educação continuada, a participação em congressos e a
publicação de trabalhos científicos.
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5.3. Políticas de extensão

Caracterizam-se como Políticas de Extensão na Escola Superior de Tecnologia e Educação de
Porto Ferreira:


O desenvolvimento, a consolidação e o incentivo às atividades de extensão, de cultura
e de desporto, preferencialmente, integradas ao ensino e à pesquisa;



A ampliação dos programas de educação continuada, em parceria com entidades
governamentais e de classe;



A implementação de programas de avaliação da extensão e de assistência estudantil.

5.4. Póliticas de atendimento aos discentes

Os alunos da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira contam com
acompanhamento, orientação e assistência durante toda a sua vida acadêmica. Essas
atividades são desenvolvidas por intermédio da Diretoria, com a participação dos Conselhos
dos Cursos, das Coordenadorias dos Curso e do Corpo Docente.

5.5. Programas de apoio pedagógico e financeiro

Na Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira as formas de acesso ou
ingresso aos cursos de graduação são as seguintes:


A candidatos que obtiveram classificação em processo seletivo que concluíram o
ensino médio antes da data da matrícula;



A candidatos transferidos de outras instituições nacionais de ensino superior de
graduação, mediante existência de vaga e processo seletivo para o mesmo curso de
origem;



A candidatos que solicitam transferências interna, visando a mudança entre cursos de
áreas afins ou para outras áreas, será por análise e aprovação da coordenação de curso;



A candidatos portadores de diploma de curso superior de graduação, mediante
existência de vaga e processo seletivo;
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A candidatos que comprovarem sua transferência compulsória nos termos da
legislação vigente, para o mesmo curso de origem e, em casos especiais, para cursos
afins.

Os programas de apoio pedagógico e financeiro são os seguintes:
FIES – Programa do Ministério da Educação – MEC destinado a financiar a graduação no
Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua
formação, regularmente matriculados em instituições particulares cadastradas no Programa, e
com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.
PROUNI – O Programa Universidade para Todos tem como finalidade à concessão de bolsas
de estudo integrais e parciais, a estudantes de cursos de graduação e seqüenciais de formação
específica, em instituições privadas de educação superior.
CEBRADE – O programa visa a concessão, pelas IES, do benefício da postergação de
pagamento da mensalidade, para ressarcimento após a conclusão, com até um ano de carência
e no mesmo prazo do benefício usufruído.
BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA – Programa do Governo do Estado de São Paulo, que
concede bolsa integral a alunos matriculados nas IES em troca de trabalho nas escolas
estaduais aos finais de semana.
BOLSA DESCONTO PARA IRMÃOS – Desconto concedido a alunos com um ou mais
irmãos matriculados na Instituição, desde que o pagamento da mensalidade seja efetuado até a
data do vencimento.
BOLSA MONITORIA – Seleção por meio de prova elaborada por professor da área. O aluno
com o melhor aproveitamento na prova é selecionado para dar monitoria na disciplina,
cumprindo uma carga horária de 10 horas semanais. (Exigência: o aluno deve ter cursado e
sido aprovado na disciplina).
BOLSA DE ESTUDOS PARA FUNCIONÁRIOS – A mantenedora da Escola Superior de
Tecnologia e Educação de Porto Ferreira, em regulamento próprio, assegura aos seus
funcionários bolsa integral para realização de seus estudos. O programa tem por finalidade o
incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional de seus funcionários, favorecendo a
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ampliação de suas habilidades e competências, por meio dos cursos oferecidos pela IES. Este
benefício pode ser estendido ao cônjuge ou a seus filhos(as).

5.6. Empresa júnior

A Empresa Júnior, cuja composição é de alunos dos cursos da instituição, realiza trabalhos
auxiliando empresas de pequeno porte e empreendedores da região a desempenhar melhor
suas tarefas, colaborando assim para o desenvolvimento econômico e social.

5.7. Banco de empregos

É um programa de prestação de serviços da Escola Superior de Tecnologia e Educação de
Porto Ferreira que visa criar oportunidades de estágios ou empregos aos alunos dos cursos
oferecidos pela IES e, eventualmente aos ex-alunos. Também, tem como finalidade auxiliar
empresas de recrutamento e seleção na busca de profissionais.

5.8. Perfil do egresso

A Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira organiza-se para
acompanhamento dos egressos numa ação permanente de aferição, pertinência e qualidade
dos cursos ministrados. Por entender que a qualificação profissional é um determinante
competitivo para a vida e para a inserção de egressos em um mercado de trabalho que requer
atualização constante, a instituição define os aspectos gerais do perfil com o qual pretende
distinguir os egressos de seus cursos. Assim, habilitar um profissional a atuar no mercado de
trabalho, na produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico em diversas áreas
do saber significa dotá-lo de habilidades, competências, valores e atitudes, a saber:


Consciência de sua condição de cidadão e dos direitos e deveres que a ela se associam;



Senso crítico e de cidadania, que lhe permitam relacionar-se em ambientes de trabalho
com a comunidade profissional e com a sociedade em geral;



Formação ética para atuar enquanto profissional em uma sociedade permeada pela
diversidade de crenças, saberes e culturas;

82



Conhecimento da responsabilidade social que lhe cabe na identificação e na busca da
articulação da Instituição com a comunidade;



Iniciativa, criatividade e formação técnica que o habilitem para a atuação profissional
sustentada pelas características do curso concluído;



Determinação pela busca sistematizada do conhecimento, mediante a pesquisa
segundo o método científico;



Domínio de técnicas e procedimentos específicos de sua área de atuação, sem perder
de vista a visão abrangente do contexto em que a sua intervenção é proposta,
percebendo-se como sujeito atuante da sociedade da qual faz parte;



Capacidade de executar atividades conhecendo as implicações e a realidade do cenário
local, regional e internacional em sua área de atuação;



Capacidade de trabalhar em equipes, treinar e gerenciar os recursos humanos sob sua
responsabilidade;



Compreensão do processo de formação continuada como uma necessidade em um
cenário globalizado e competitivo.
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6. Sugestões coletas pela Comissão Própria de Avaliação
As sugestões seguintes foram coletas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) junto aos
alunos e colaboradores através dos questionários aplicados, em expressão espontânea, ao
longo dos semestres letivos. Além de respeitar a opinião e a expressão de cada um para o
melhoramento da instituição como um todo, essa abordagem também teve a função de coletar
idéias que podem ser úteis para todos e promover o aperfeiçoamento dos serviços prestados
pela instituição.

A seguir, listamos as sugestões coletadas:


Construção de coberturas sobre as passarelas entre os blocos, visando condições de
trânsito em dias chuvosos.



Disponibilização de armários com chave nos sanitários femininos e masculinos para
guarda de objetos como cadernos, pastas, bolsas, mochilas etc enquanto se faz uso do
sanitário.



Realização de asfaltamento ou pavimentação do estacionamento de veículos e motos.



Plantio de árvores em locais propícios para arejamento e refrescamento das salas de
aula.



Colocação, em algumas salas de aula e laboratórios de películas protetoras da luz solar
nas janelas (insulfilms).



Construção de sanitários no bloco B.



Melhorias no controle de acesso e na identificação de pessoas na portaria da
faculdade.



Melhorias na climatização das salas de aula nos dias quentes.



Melhorias nas conexões Wifi do campus, mais especificamento no Bloco B.
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Anexo1 – Questionário para discentes
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2017

Questionário para Alunos
Para as afirmações abaixo, atribua uma NOTA válida dentre as seguintes:
1 - Péssimo; 2 – Fraco; 3 – Regular; 4 – Bom; 5 – Ótimo
1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
1.1.1

Crescimento e desenvolvimento institucional

1.1.2

Empenho da instituição em melhorar sua infra-estrutura

1.1.3

Esforço da instituição em contribuir para o desenvolvimento local

2 – POLÍTICA PARA O ENSINO, PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
1.2.1

Pertinência do currículo do curso quanto às necessidades de aprendizagem

1.2.2

Disponibilidade de atividades de extensão (cursos, palestras, visitas técnicas)

1.2.3

Disponibilidade de fontes de consulta (Livros, revistas, jornais, manuais e outros)

1.2.4

Empenho da instituição em cumprir as exigências do MEC

NOTA

NOTA

► Avalie sua atuação quanto aos itens:
1.2.5

Preparo para as aulas com leituras prévias

1.2.6

Dedicação aos estudos fora da sala de aula

1.2.7

Assiduidade e pontualidade às aulas

1.2.8

Participação em atividades acadêmicas

1.2.9

Freqüência de visitas ao site da faculdade

1.2.10 Freqüência de leitura dos quadros de aviso
1.2.11 Participação em cursos de extensão
1.2.12 Utilização da biblioteca local
3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO
1.3.1

Estrutura disponível para portadores de necessidades especiais

1.3.2

Promoção de eventos de cidadania e inclusão social (Patrocínios, doações etc)

1.3.3

Apoio institucional a recolocação profissional (Banco de empregos, currículos etc)

4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
1.4.1

Parcerias da instituição com outras instituições (Prefeitura, Empresas, Sindicatos etc)

1.4.2

Contribuição da instituição para o desenvolvimento local (Empresa Junior, Estágios etc)

1.4.3

Participação da comunidade em ações promovidas pela instituição

1.4.4

Realização de eventos institucionais (Workshops, Palestras, Jogos internos etc)

NOTA

NOTA
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1.4.5

Realização de festas temáticas (Juninas, FestDog e outras)

1.4.6

Realização de campanhas sociais (Coleta de alimentos, sangue etc)

1.4.7

Participação da instituição em eventos da comunidade (FEIFE, etc)

5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL
1.5.1

Satisfação dos colaboradores da instituição em relação as condições de trabalho

1.5.2

Agilidade na tramitação de documentos e solicitações

6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO
► Sobre os Laboratórios (Informática e Física)
1.6.1

Quantidade de equipamentos/instrumentos

1.6.2

Disponibilidade de equipamentos/instrumentos

1.6.3

Disponibilidade de softwares especificos para disciplinas

1.6.4

Qualidade do acesso a Internet nos computadores (sem considerar wireless)

1.6.5

Manutenção dos equipamentos/instrumentos

1.6.6

Organização

NOTA

NOTA

► Sobre a Biblioteca
1.6.6

Organização do acervo nas estantes

1.6.7

Disponibilidade de tipos de publicações (Livros, jornais, revistas, manuais etc)

1.6.8

Prazo para devolução de empréstimos

1.6.9

Espaço para estudos (individual/grupo)

► Sobre o Site da Faculdade (www.asser.edu.br/portoferreira)
1.6.10

Acessibilidade ao que se procura

1.6.11

Informações disponibilizadas

► Sobre os funcionários técnico-administrativos
1.6.12

Facilidade de localização

1.6.13

Atendimento e suporte

1.6.14

Organização

► Sobre o coordenador(a) do curso
1.6.15

Relacionamento do coordenador(a) do curso com os discentes

1.6.16

Disponibilidade do coordenador(a) para atendimento aos alunos

1.6.17

Tempo de resolução de problemas e dúvidas

1.6.18

Promoção de diálogo entre docentes e discentes

1.6.19

Estímulo à participação em projetos e eventos

7 – INFRA-ESTRUTURA FÍSICA
1.7.1

Conservação

1.7.2

Ventilação

1.7.3

Limpeza

NOTA
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1.7.4

Iluminação

1.7.5

Segurança

1.7.6

Espaço físico / tamanho

1.7.7

Adaptação para portadores de necessidades especiais

1.7.8

Disponibilidade de estacionamento

8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
1.8.1

Abrangência da avaliação institucional (Estrutura, colaboradores, professores etc)

1.8.2

Importância da avaliação institucional para a melhoria da instituição

9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E EGRESSOS
1.9.1

Nível de exigência didática do curso

1.9.2

Disponibilidade de professores para orientações

1.9.3

Divulgação dos direitos e deveres do estudante (Guia do Estudante)

10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
1.10.1

Disponibilização de apoio financeiro (Bolsas, parcerias, convênios etc)

1.10.2

Concessão de benefícios financeiros (Descontos, abatimentos, parcelamentos etc)

ESPAÇO PARA SUGESTÕES / CRÍTICAS

NOTA

NOTA

NOTA
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Anexo 2 – Questionário para docentes
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2017

Questionário para Professores
Para as afirmações abaixo, atribua uma NOTA válida dentre as seguintes:
1 - Péssimo; 2 – Fraco; 3 – Regular; 4 – Bom; 5 – Ótimo
1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
2.1.1

Crescimento e desenvolvimento institucional

2.1.2

Empenho da instituição em melhorar sua infra-estrutura

2.1.3

Esforço da instituição em contribuir para o desenvolvimento local

2 – POLÍTICA PARA O ENSINO, PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
2.2.1

Pertinência do currículo do curso quanto às necessidades de aprendizagem

2.2.2

Disponibilidade de fontes de consulta (Livros, revistas, jornais e outros)

2.2.3

Frequência de reuniões para discussão de assuntosacadêmicos

2.2.4

Empenho da instituição em cumprir as exigências do MEC

3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO
2.3.1

Estrutura disponível para portadores de necessidades especiais

2.3.2

Promoção de eventos de cidadania e inclusão social

4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
2.4.1

Parcerias com outras instituições (Prefeitura, Empresas, Sindicatos, Rotary, etc)

2.4.2

Contribuição para o desenvolvimento local (Empresa Junior, Estágios, etc)

2.4.3

Participação da comunidade em ações promovidas pela instituição

2.4.4

Realização de eventos institucionais (Workshops, Palestras, Jogos internos, etc)

2.4.5

Realização de festas temáticas (Juninas, FestDog e outras)

2.4.6

Realização de campanhas sociais (Coleta de alimentos, sangue, etc)

2.4.7

Participação da instituição em eventos da comunidade (FEIFE, etc)

5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL
2.5.1

Satisfação dos colaboradores da instituição em relação as condições de trabalho

2.5.2

Agilidade na tramitação de documentos e solicitações

2.5.3

Relação tempo de serviço / plano de carreira na instituição

6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO
► Sobre os Laboratórios (Informática e Física):
2.6.1

Quantidade de equipamentos/instrumentos

2.6.2

Disponibilidade de softwares específicos para disciplinas

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA
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2.6.3

Qualidade do acesso a Internet nos computadores (sem considerar wireless)

2.6.4

Manutenção dos equipamentos/instrumentos

2.6.5

Recursos didáticos disponíveis (Lousas, expositores, painéis)

2.6.6

Organização geral

► Sobre a Biblioteca:
2.6.7

Organização do acervo nas estantes

2.6.8

Disponibilidade de tipos de publicações (Livros, jornais, revistas, manuais, etc)

2.6.9

Prazo para devolução de empréstimos

2.6.10

Espaço para estudos (individual/grupo)

► Sobre o Site da Faculdade (www.asser.edu.br/portoferreira):
2.6.11

Acessibilidade ao que se procura

2.6.12

Informações disponibilizadas

► Sobre os funcionários técnico-administrativos:
2.6.13

Facilidade de localização

2.6.14

Atendimento e suporte

2.6.15

Organização

7 – INFRA-ESTRUTURA FÍSICA
2.7.1

Limpeza

2.7.2

Iluminação

2.7.3

Espaço físico/tamanho

2.7.4

Facilidade de acesso

2.7.5

Qualidade do acesso a Internet sem fio (wireless)

2.7.6

Adaptação para portadores de necessidades especiais

2.7.7

Disponibilidade de estacionamento

8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
2.8.1

Abrangência da avaliação institucional (Estrutura, colaboradores, professores, etc)

2.8.2

Importância da avaliação institucional para a melhoria da instituição

9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E EGRESSOS
2.9.1

NOTA

NOTA

NOTA

Apoio a participação de estudantes em eventos, viagens (Transporte, acompanhante, etc)

10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
2.10.1

Disponibilização de apoio financeiro (viagens, pedágio, etc)

2.10.2

Pontualidade dos pagamentos

11 – AVALIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO
1.11.1

Relacionamento do coordenador(a) com os docentes

1.11.2

Disponibilidade do coordenador(a) para atendimento aos docentes

1.11.3

Promoção de diálogo entre docentes e discentes

NOTA

NOTA
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1.11.4

Tempo de resolução de problemas e dúvidas

1.11.5

Estímulo à participação de docentes em projetos e eventos

ESPAÇO PARA SUGESTÕES / CRÍTICAS
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Anexo 3 – Questionário para técnicos-administrativos
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2017

Questionário Técnico-administrativo
Para as afirmações abaixo, atribua uma NOTA válida dentre as seguintes:
1 - Péssimo; 2 – Fraco; 3 – Regular; 4 – Bom; 5 – Ótimo
1 – A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
3.1.1 Crescimento e desenvolvimento institucional
3.1.2 Empenho da instituição em melhorar sua infra-estrutura
3.1.3 Coerência das ações institucionais com as necessidades locais
2 – POLÍTICA PARA O ENSINO, PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
3.2.1 Frequência de reuniões para discussão de assuntosinternos
3.2.2 Empenho da instituição em cumprir as exigências do MEC
3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO
3.3.1 Estrutura disponível para portadores de necessidades especiais
3.3.2 Promoção de eventos de cidadania e inclusão social
4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
3.4.1 Parcerias com outras instituições (Prefeitura, Empresas, Sindicatos, Rotary, etc)
3.4.2 Contribuição para o desenvolvimento local (Empresa Junior, Estágios, etc)
3.4.3 Participação da comunidade em ações promovidas pela instituição
3.4.4 Realização de eventos institucionais (Workshops, Palestras, Jogos internos, etc)
3.4.5 Realização de festas temáticas (Juninas, FestDog e outras)
3.4.6 Realização de campanhas sociais (Coleta de alimentos, sangue, etc)
3.4.7 Participação da instituição em eventos da comunidade (FEIFE, etc)
5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL
3.5.1 Satisfação quanto ao ambiente de trabalho na instituição
3.5.2 Satisfação dos colaboradores em relação as condições de trabalho
3.5.3 Relação tempo de serviço / plano de carreira na instituição
6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO
3.6.1 Satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados pelo seu setor
3.6.2 Clareza de procedimentos para adquirir /manter recursos no seu setor
3.6.3 Acessibilidade funcional do sistema acadêmico
7 – INFRA-ESTRUTURA FÍSICA
3.7.1 Limpeza
3.7.2 Iluminação
3.7.3 Espaço físico/tamanho
3.7.4 Facilidade de acesso
3.7.5 Qualidade do acesso a Internet sem fio (wireless)
3.7.6 Adaptação para portadores de necessidades especiais
3.7.7 Disponibilidade de estacionamento

NOTA

8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA
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3.8.1 Abrangência da avaliação institucional (Estrutura, colaboradores, professores, etc)
3.8.2 Importância da avaliação institucional para a melhoria da instituição
9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E EGRESSOS
3.9.1 Clarezana definição dos seus direitos e deveres
10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
3.10.1 Concessão de bolsas de estudo (Graduação, pós-graduação, extensão, etc)
3.10.2 Pontualidade dos pagamentos
ESPAÇO PARA SUGESTÕES / CRÍTICAS

NOTA
NOTA
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Anexo 4 – Questionário da Pesquisa de Avaliação de Disciplinas – 1º
Semestre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE PORTO FERREIRA
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA

Questionário de Pesquisa de Avaliação de Disciplina
1º Semestre

Instruções: Assinale com um X o campo a frente da questão de acordo com a sua percepção
sobre as aulas do professor(a) citado(a). Assinalar somente uma opção por questão por
professor. Alunos que cursam por disciplina, assinalar somente a disciplina que estuda.

Discplina:
Professor(a):
Questões:
Foi feita a apresentação da ementa da disciplina?
Foram sugeridas leituras de livros, sites, revistas etc?
Foram sugeridos filmes, videos etc?
Há o incentivo à participação em atividades extra-classe (jogos, cursos de extensão etc)?
Foram apresentados de forma clara os critérios de avaliação?
Há a correção e a análise das provas em sala?
O horário das aulas está sendo cumprido?
É estabelecida relação entre a disciplina e o curso?
São buscados os objetivos do Plano de Ensino?
É incentivada a participação na aula?
O docente possui domínio dos conteudos das disciplinas
Os questionamentos dos alunos são respondidos
São utilizados exemplos práticos do cotidiano e questões exploratórias

LEGENDA: S=Sim; N=Não; EP=Em parte.

S

N

EP
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Anexo 5 – Questionário da Pesquisa de Avaliação de Disciplinas – 2º
Semestre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE PORTO FERREIRA
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA

Questionário de Pesquisa de Avaliação de Disciplina
2º Semestre

Instruções: Assinale com um X o campo a frente da questão de acordo com a sua percepção
sobre as aulas do professor(a) citado(a). Assinalar somente uma opção por questão por
professor. Alunos que cursam por disciplina, assinalar somente a disciplina que estuda.

Discplina:
Professor(a):

Questões:
Foi feita a apresentação da ementa da disciplina?
Foram sugeridas leituras de livros, sites, revistas etc?
Foram sugeridos filmes, videos etc?
Há o incentivo à participação em atividades extra-classe (jogos, cursos de extensão etc)?
Foram apresentados de forma clara os critérios de avaliação?
Há a correção e a análise das provas em sala?
O horário das aulas está sendo cumprido?
É estabelecida relação entre a disciplina e o curso?
São buscados os objetivos do Plano de Ensino?
É incentivada a participação na aula?
O docente possui domínio dos conteudos das disciplinas
Os questionamentos dos alunos são respondidos
São utilizados exemplos práticos do cotidiano e questões exploratórias

LEGENDA: S=Sim; N=Não; EP=Em parte.

S

N

EP
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Anexo 6 – Portaria de designação da Comissão Própria de Avaliação

Porto Ferreira, 19 de Fevereiro de 2018

PORTARIA DG. 004/2018

ATO DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)

O Diretor Geral da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira, no uso
de suas atribuições legais, e atendendo ao solicitado na Medida Provisória nº. 147, de 15
de Dezembro de 2003, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação e Progresso de
Ensino Superior, nomeia a seguir, os representantes que irão compor a Comissão
Própria de Avaliação (CPA) da Escola Superior de Tecnologia e Educação – Asser –
Porto Ferreira. Esta portaria entrará em vigor a partir de 19 de Fevereiro de 2018 e terá
validade até 19 de Fevereiro de 2020.
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José Carlos Ruiz
Maurício Júnior Borges de Souza
Ana Paula Carniato
Rafael Pereira de Araújo
Eduardo César Mariano

Função/Representação
Membro / Presidente – Corpo Docente
Membro / Coordenador - Corpo Docente
Membro / Técnico Administrativo
Membro / Corpo Discente
Membro / Sociedade Civil

______________________________
Profº. Hamilton José Pierobon
Diretor Geral
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INTRODUÇÃO
O relatório em questão é fruto do trabalho integrado de docentes, acadêmicos,
técnicos e da comunidade que compõe a Escola Superior de Tecnologia e Educação de
Rio Claro (ESRC). Foi realizado em consonância com o Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (SINAES)1, instituído pela Lei 10.861 de 14 de abril de 2004.
Procura elaborar uma descrição fiel e detalhada – dentro dos limites de tempo e recursos
disponíveis, bem como da nossa própria experiência com a autoavaliação – e da realidade
enquanto formadores de cidadãos e profissionais.
São abarcadas as dez dimensões propostas pelo Artigo 3º do SINAES e procurase avaliar a realidade em que as mesmas se apresentam em nossa Instituição de Ensino
Superior (IES), a vivência e experimentação por parte de seus integrantes. Cabe destacar
que este relatório é o Relatório Integral do triênio 2015-2017, seguindo a nota técnica
INEP/DAES/CANAES N° 65, a qual estabeleceu os prazos de postagem do relatório e
sugeriu um roteiro para elaboração do texto final.
A partir da leitura na Nota Técnica em reunião com os membros da CPA, foi
organizada esta nova estrutura de relatório que se apresenta neste documento. Ressaltase que as dez dimensões continuam sendo parte estruturante do relatório, porém agora
distribuídas por cinco grandes eixos norteadores: Planejamento e Avaliação Institucional,
Desenvolvimento Institucional, Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e
Infraestrutura Física.
A autoavaliação é a primeira etapa da avaliação institucional. Refere-se à análise
do desempenho da instituição, dos seus processos de funcionamento e de seus resultados.
Considera-se a avaliação institucional não como um fim em si mesma, mas como parte
de um conjunto de políticas públicas, no campo da educação superior, voltadas para a
expansão do sistema pela democratização do acesso, para que a qualificação faça parte
de um mais amplo processo de revalorização da educação superior como parte de um
projeto de desenvolvimento da nação brasileira.
A proposta do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)
busca assegurar, entre outras coisas, a integração das dimensões internas e externas,
1

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, estabeleceu
que à Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior/CONAES, como órgão colegiado de supervisão e coordenação do
SINAES, compete estabelecer diretrizes, critérios e estratégias para o processo de avaliação, em conformidade com suas atribuições
legais de coordenação e supervisão do processo de avaliação da educação superior. Esta legislação serve para orientar as atividades
de avaliação do INEP, em âmbito nacional, e as CPAs, em cada instituição de ensino superior.
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particular e global, somativa e formativa, quantitativa e qualitativa e os diversos objetos
e objetivos da avaliação e essa nova estrutura permite um diálogo mais frequente com o
PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional).
A legislação vigente consolidou a avaliação como um dos instrumentos para
sustentação da qualidade do sistema de educação superior. Os processos avaliativos
internos das Instituições de Ensino Superior são concebidos como subsídios fundamentais
para a formulação de diretrizes para as suas políticas educacionais e, também, para a
gestão da Instituição.
A Avaliação Institucional está sendo utilizada para promover mudanças no
processo acadêmico de produção e disseminação de conhecimento, que se concretiza na
formação de cidadãos e profissionais e no desenvolvimento de atividades de pesquisa e
de extensão. Para tanto, a Avaliação Institucional é direcionada a possibilitar a construção
de um projeto acadêmico sustentado por princípios como a gestão participativa de toda a
comunidade acadêmica e a autonomia, que visam consolidar a responsabilidade social e
o compromisso educacional da ESRC.
Os resultados das avaliações, além de subsidiarem as ações internas e a (re)
formulação do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), formam a base para a
implementação de todas as políticas educacionais e de ações correspondentes.
Assim, o objetivo do processo avaliativo na ESRC é analisar a realização do
Projeto de Desenvolvimento Institucional, de modo a garantir a qualidade acadêmica no
ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão e no cumprimento de sua pertinência e
responsabilidade social. No processo de Avaliação Institucional, a ESRC preocupa-se em
garantir a participação de todos os membros da comunidade educativa – professores,
estudantes, técnico-administrativos e a comunidade em geral, realizando ações
coletivamente legitimadas.
Em termos práticos, as informações contidas neste relatório foram obtidas com a
participação de todos os membros da ESRC juntamente com as informações relativas aos
Projetos da Instituição.
O Programa de Avaliação prevê a utilização de instrumental variado:
levantamento de dados internos, questionários, entrevistas, sessões em grupo e
observações. Os questionários utilizados pelo CPA são ora fechados, ora mistos, segundo
a natureza do objeto da avaliação e o público alvo. Há que se observar que se tratando do
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relatório integral do triênio este documento além de apresentar os resultados de 2017,
procurou organizar uma síntese dos três últimos anos em consonância com o PDI.
A ESRC, orientando-se pela legislação em questão, instituiu sua Comissão
Própria de Avaliação Institucional (CPA), por meio da Portaria ESRC nº 05/2004 de 01
de maio de 2005, com vistas não somente atender ao exigido pelo Ministério da Educação
(MEC), mas, principalmente, com o objetivo de consolidar a Avaliação Institucional já
praticada pelo Programa de Avaliação Continuada, PAC-ASSER desde 22 de maio de
1998.

Composição da CPA da ESRC em 2017
Nome

Cargo/Função

Daniela Cristina Lopes de Abreu Docente/Coordenador
Giselda de Angela Costa

Docente

Kelly Cristina Berni

Docente

Camila Vicente Brito

Discente

Maria Amélia Voletti

Técnico–administrativo

José Ricardo Naitzke

Sociedade Civil Organizada

Ressalta-se que em função da solicitação de saída da professora Silvana Aparecida
Ceregato de Oliveira por motivos particulares, foi organizada nova consulta aos docentes
e a professora Daniela Cristina Lopes de Abreu, que já havia participado da comissão
voltou a compor o grupo. Destaca-se ainda que para organização deste relatório foi
realizada diversas reuniões nas quais foram organizadas subcomissões de trabalho e
posteriormente reuniões com o grupo todo para fechamento do relatório.
Cada membro da comissão participou de partes específicas do processo e ainda da
consolidação do relatório final, o qual por tratar-se do primeiro da modalidade integral
buscou observar os resultados dos dois últimos relatórios apresentados.

1. METODOLOGIA

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é também parte integrante do SINAES,
estabelecendo um elo entre seu projeto específico de avaliação e o conjunto do sistema
de educação superior do país. Cabe à CPA responsabilizar-se pela “condução dos
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processos de avaliação internos da ESRC, de sistematização e de prestação das
informações solicitadas pelo INEP”. A CPA da ESRC elaborou e desenvolveu uma
proposta de autoavaliação, em consonância com a comunidade acadêmica e o Conselho
Superior da Instituição.
A CPA conta, na sua composição, com a representação de todos os segmentos da
comunidade acadêmica e, também, da sociedade civil organizada. Os sujeitos da
avaliação envolvem: a gestão da ESRC, a coordenação dos cursos, professores,
estudantes, funcionários e membros da comunidade externa.
Pretende-se que a prática da autoavaliação, como processo permanente, seja um
instrumento de construção e consolidação de uma cultura de avaliação da Instituição, com
a qual a comunidade interna se identifique e se comprometa. O seu caráter formativo
deverá permitir o aperfeiçoamento tanto pessoal (dos docentes, discentes e corpo técnicoadministrativo) quanto institucional, pelo fato de colocar todas as pessoas em um
processo de reflexão e autoconsciência institucional.
Os dados apresentados e analisados foram coletados por meio de questionários
aplicados aos docentes, discentes, egressos e funcionários da ESRC em 2017, em dois
momentos diferentes, ou seja, um no final do primeiro semestre e outro no final do
segundo semestre. Além das informações fornecidas pelos relatórios dos cursos de
graduação, pelo NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico, Secretaria Acadêmica, NICE
-Núcleo de Iniciação Científica e Extensão, Relatórios da pós-graduação, PDI – Projeto
de Desenvolvimento Institucional, Censo Educacional, Programas de Bolsas e Incentivos
entre outros documentos organizados e produzidos pela IES que trouxeram subsídios para
avaliação de forma mais consistente.
Os cursos da instituição são autoavaliados semestralmente, por meio de ações de
avaliação institucional realizadas pelo Programa de Avaliação Continuada, PAC-ASSER,
mantido pela Associação das Escolas Reunidas (ASSER). De modo geral, o PAC se
constitui num processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico, capaz
de gerar ferramentas para o planejamento da gestão universitária e para uma permanente
prestação de contas à sociedade. Foram coletadas informações de todos os cursos com
turmas regulares, ou seja, Pedagogia, Sistemas de Informação, Arquitetura e Urbanismo,
Administração, Educação Física Licenciatura e Bacharelado, Nutrição, Fisioterapia,
Engenharia de Produção, Engenharia Civil e Farmácia da escola, cuja participação foi
quase que total em ambos os semestres. Os questionários ficam disponíveis para alunos e
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professores no próprio ambiente acadêmico, desta forma, toda vez que acessam a página
e ainda não responderam os questionários são convidados a fazer isso.
Por tratar-se de relatórios parciais os questionários também tiveram questões
diferente nos semestres, ou seja, em um deles observou-se a questão da infraestrutura, no
outro a questão do docentes e metodologias de trabalho, em outro momento a atuação do
coordenador e equipe de gestão entre outros.
Devido aos questionários estarem atrelados ao sistema acadêmico a porcentagem
de adesão ao questionário chega a totalidade no tocante aos docentes e quase na totalidade
com os discentes, sendo que só não respondem os alunos que deixam os cursos.
Cabe destacar que os alunos de pós-graduação e funcionários técnicos
administrativos são os únicos que respondem o questionário em formulário impresso.
Com relação ao Programa de Avaliação Continuada, esse possui três grandes áreas
de ações. São elas:
● Avaliação de Disciplinas e Desempenho Docentes
● Avaliação de Qualidade do Curso de Graduação pelos Discentes
● Avaliação da Infraestrutura da Instituição
A “Avaliação de Disciplinas e Desempenho Docentes” é realizada junto ao corpo
discente dos cursos, para captar a percepção dos alunos quanto aos aspectos relacionados
ao desempenho docente e a disciplina que ministra. Os resultados da avaliação, que são
entregues aos professores e à coordenação de cada curso, oferece um espaço para reflexão
e permite um ajuste melhor das ações de implantação da proposta pedagógica, de modo
a promover a qualidade do ensino e consequentemente do curso.
A “Avaliação da Infraestrutura” é realizada com alunos a partir do segundo
período. Os resultados dessa avaliação são encaminhados a direção para reflexão e
direcionamento em tomadas de decisões quanto a aspectos muitas vezes desconsiderados.
Têm-se também avaliações realizadas com o Corpo Docente, Egressos e os
Funcionários da ESRC. O conjunto de todas as avaliações forma a base para a análise
deste relatório.
A ESRC entende que a Avaliação Institucional seja ela interna ou externa, é uma
ferramenta de suma importância para que a Instituição oriente suas ações no sentido de
cumprir, da melhor maneira possível, suas principais funções no ensino, na pesquisa, na
extensão e no atendimento à comunidade na qual está inserida. A Avaliação Institucional
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interna, realizada por meio da autoavaliação de seus cursos, é uma prática que vem sendo
formada na Instituição.
A organização do processo de autoavaliação na ESRC, conduzido pela CPA prevê
a ocorrência de três diferentes etapas: preparação, desenvolvimento e consolidação da
avaliação.
A etapa de preparação envolveu as seguintes ações:
● Definição, por parte da CPA dos objetivos, estratégias, metodologia,
recursos e calendário (cronograma) das ações de acordo com os prazos
estabelecidos na Portaria MEC 2.051/2004;
● Sensibilização interna com palestras, cartazes, e-mail, notícias e reuniões
promovidas pela equipe da CPA com o envolvimento da comunidade
acadêmica;
● Elaboração do questionário de avaliação para as quatro instâncias
existentes: docentes, discentes, funcionários e para os estudantes egressos.
Estas ações buscam a utilização dos resultados para obtenção da qualidade
acadêmica e efetividade social da Instituição. Esse processo conta com o
comprometimento dos dirigentes da Instituição e da Mantenedora nas diversas instâncias,
os quais disponibilizam dados e informações necessárias à aplicação da autoavaliação à
CPA da ESRC.
Os resultados gerados pelo processo de autoavaliação e disponibilizados à
comunidade institucional têm como finalidade priorizar ações de curto, médio e longo
prazo, planejar de modo compartilhado e estabelecer etapas para alcançar metas simples
ou mais complexas que comprometam a Instituição para o futuro.
A cada ano a CPA tem aprimorado seus meios de coleta e divulgação dos
resultados. O site da faculdade mantém constantemente os gráficos dos questionários
desde 2011 e os sites dos cursos de graduação também criaram uma pasta específica para
divulgação dos seus resultados, o que de certa forma, propiciou uma maior transparência
dos

dados

coletados.

O

site

pode

ser

acessado

pelo

link:

http://www.asser.edu.br/rioclaro/cpa.asp. Além disso, ao final de cada coleta são
divulgados nos painéis da faculdade um resumo dos resultados obtidos.

10

Desde 2015 os professores e coordenadores recebem os resultados das suas
avaliações no sistema acadêmico podendo acompanhar seu desempenho e observar de
acordo com as respostas dos alunos sua prática educativa.
Tanto no ambiente do professor e do aluno no momento da avaliação aparece a
tela informativa convidando o mesmo para o preenchimento do questionário.
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Outro ponto que observamos é que os alunos estão mais conscientes do processo
de avaliação, pois observam que o resultado dela influência não somente na organização
do curso quanto ao espaço físico e materiais como também no universo pedagógico.
Antes do fechamento do sistema para coleta de informações os alunos são
sensibilizados pela equipe participante a responderem de forma consciente. Além disso,
faz parte da rotina da escola cartazes motivacionais e explicativos quanto ao papel da
CPA, como mostramos a seguir:

Cartazes e banners explicando o que é a CPA, sua importância e campo de
atuação, estão afixados nos pontos de maior circulação de alunos e professores da IES.
Esses materiais foram produzidos a partir da necessidade relatada pelos próprios alunos
e tem auxiliado bastante. Veja a seguir o cartaz explicativo:
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A participação da CPA no processo avaliativo do projeto dos cursos tem ganhado
destaque nas reuniões de NDE e Colegiado e nas reuniões com representantes de sala. É
13

visível o amadurecimento e apropriação deste mecanismo de avaliação, isso porque, tanto
professores, alunos, coordenadores, técnicos administrativos e demais envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem observaram que os resultados possibilitam tomadas de
decisões de toda equipe escolar.
Essa prática tem favorecido o fortalecimento da CPA e de suas discussões de
forma mais ampliada na pauta de todos os cursos e no cotidiano da vida escolar dos
alunos.

2. Desenvolvimento e Eixos Norteadores da Avaliação.
A ESRC orientando-se pela legislação em questão instituiu sua Comissão Própria
de Avaliação Institucional (CPA). Esta CPA tem o objetivo de promover a avaliação
institucional tendo como foco as dimensões estabelecidas pela Lei n° 10.861/04 que
garantem, simultaneamente, a unidade do processo avaliativo em âmbito nacional e a
especificidades de cada instituição em relação:

I.

A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

II.

A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e
as

respectivas

formas

de operacionalização, incluídos

os

procedimentos para estímulos ao desenvolvimento do ensino, à
produção acadêmica e às atividades de extensão.
III.

A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente
no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.

IV.

A comunicação com a sociedade.

V.

As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo
técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento
profissional e suas condições de trabalho.

VI.

A organização e gestão da instituição, especialmente o
funcionamento e a representatividade dos colegiados, sua
independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a
participação dos seguimentos da comunidade acadêmica nos
processos decisórios.
14

VII.

A infraestrutura física especialmente a de ensino e pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação.

VIII.

Ao planejamento e avaliação, especialmente dos processos,
resultados e eficácia d autoavaliação institucional.

IX.

As políticas de atendimento aos estudantes.

X.

A sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.

O presente relatório apresenta o resultado coletado pelas diferentes partes da
equipe escolar em todas as dimensões acima mencionadas, mapeando seus potenciais,
fragilidades e ainda sugerindo ações.
Nas reuniões de planejamento, avaliação e análise com a equipe da CPA, foi
elaborado um esquema para melhor compreendermos o que ela significa. Devido a
objetividade do documento, todos os seguimentos envolvidos no processo puderam
efetivamente ter plena consciência da sua função.
A Norma Técnica reestruturou o relatório em eixos os quais compreendem as dez
dimensões anteriormente norteadoras do relatório. Desta forma, o relatório integral aqui
apresentado foi estruturado da seguinte forma:

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
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Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA
Dimensão 7: Infraestrutura Física

Passamos então a detalhar cada um desses eixos para depois realizar a análise dos
dados e informações bem como apresentar algumas ações diante dos resultados.
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EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

No Eixo 1, considera-se a dimensão 8 (Planejamento e Avaliação) do SINAES. O
foco desse Eixo é a descrição e a identificação, por intermédio do documento Relato
Institucional, dos principais elementos do processo avaliativo da IES em relação ao seu
PDI, aos relatórios elaborados pela CPA e aos demais documentos institucionais
avaliativos do período que constitui o objeto de avaliação.
O texto do relatório deverá apresentar fatos e dados que justifiquem:
• Evolução institucional no Relato Institucional em relação a Planejamento e
Avaliação
• Previsão e Implantação do projeto e do processo de autoavaliação
• Participação da comunidade acadêmica no processo de autoavaliação previsto e
implantado.
• Divulgação das análises dos resultados do processo de autoavaliação e das
avaliações externas para a comunidade acadêmica.
• Conteúdo do relatório de autoavaliação.

Concebido como um instrumento de acompanhamento e de análise do processo
de implantação da ESRC, o Plano de Avaliação Institucional tem como objetivos
fundamentais:
I - gerar subsídios e instrumentos para o aperfeiçoamento do planejamento e da
gestão do desenvolvimento institucional do Centro Universitário Central Paulista;
II - permitir a identificação e análise dos pontos fortes e das deficiências
institucionais, contribuindo para a implementação das necessárias correções de seu plano
de desenvolvimento;
III - estimular e contribuir para a promoção do nível de qualidade dos serviços
educacionais oferecidos pela Instituição;
IV - desenvolver e consolidar internamente uma cultura de avaliação permanente.
No desenvolvimento do Plano de Avaliação da ESRC o foco essencial é a análise
da congruência entre as diferentes funções, áreas e atividades acadêmicas existentes e a
missão definida pela Instituição para si própria.
No triênio avaliado (2015 -2017) foram implementadas diversas ações
apresentando aos alunos a missão da instituição, seus objetivos, o perfil do egresso em
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cada curso e muitos cartazes quanto à sensibilização para o momento avaliativo da CPA,
os quais foram apresentados no item da metodologia.
Foram ainda, organizadas palestras para professores quanto a formação
continuada propondo que avaliassem conhecessem tanto o PDI como o PPC dos cursos
que trabalham. Houve um grande esforço para a apropriação destes documentos e
disseminação das informações para toda equipe escolar.
A elaboração do relatório integral aconteceu também no momento em que a
instituição se organiza para seu recredenciamento institucional e desta forma, todos os
esforços no sentido de engajamento da equipe estão sendo realizados. Destaca-se que
relatório caminha com um diálogo constante com o PDI e demais documentos da IES.
Para proceder à avaliação institucional da ESRC serão consideradas duas grandes
dimensões institucionais, as básicas e as estratégicas, e em cada uma delas proceder-se-á
à análise de ampla diversidade de itens.
A análise das dimensões compreendeu o exame dos seguintes pontos:
I - Cursos: currículos, administração acadêmica, corpo docente, corpo discente,
seleção e fluxo dos alunos;
II - Serviços oferecidos aos estudantes: condições de aprendizagem, programas
especiais e acompanhamento de egressos;
III - recursos humanos e gestão de pessoal;
IV - recursos e gestão financeira;
V - infraestrutura física, instalações e gestão de serviços gerais;
VI - organização, direção e planejamento;
VII - integridade e transparência;
VIII - missão e objetivos.
No triênio avaliado (2015-2017) a IES participou do ENADE – Exame Nacional
de Desempenho dos Estudantes da seguinte forma:

Curso

Nota
ENADE

CPC cont

CPC Faixa
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Administração 2015

1.47

IGC – ASSER – RC - 2015

1.88

2

2.29

3

Fisioterapia – 2016

3.27

3.27

4

Nutrição – 2016

2.24

2.24

3

Farmácia - 2016

Ing

--

E. Física – Bach – 2016

Ing

--

IGC – ASSER – RC - 2016

2.37

3

Arquitetura 2017
Pedagogia – 2017
Ed. Física – Lic – 2017
Engenharia Civil - 2017
Sistemas de Informação – 2017
Eng. Produção 2017

Os dados das avaliações externas apontam uma melhora no IGC da IES e todos
os esforços neste sentido tem sido realizado. Desta forma, toda vez que as notas caem
sempre se elaboram estratégias para conseguirmos melhorar no ano posterior. Observase ainda que há uma permanência na faixa 3. Ficamos ainda aguardando o resultado da
avaliação de 2017.

CPC
contínuo

CPC Faixa

2007

2,76

3

2008

2,92

3

2009

2,47

3

2010

2,47

3

2011

2,5

3

2012

2,66

3

2013

2,58

3

2014

2,4

3

2015

2,29

3

2016

2,37

3

IGC - ASSER Rio Claro

Os resultados das pesquisas realizadas com os discentes, docentes e técnicoadministrativos têm mostrado que a ESRC mantém viva a sua responsabilidade social e
busca ter base para dar suporte aos cursos de graduação existentes. Além disso, ela
preocupa-se com a busca constante da qualidade de ensino, apesar dos alunos ingressantes
apresentarem deficiências educacionais quanto ao processo de aprendizagem. Com
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relação a essa dificuldade apontaremos a seguir no relatório ações que são tomadas para
auxiliar os alunos, como cursos de revisão e monitoria.
Quanto aos recursos humanos é visível analisando o quadro de formação dos
professores que o alto número de mestres e doutores permita a IES estar sempre entre as
melhores faculdade, proporcionando um ensino de qualidade. No que diz respeito à
infraestrutura, teremos um item para tratar deste assunto, e desde já apresentamos que
com o aumento de cursos e alunos a escola esta em constantes mudanças e expansão,
crescimento esse dentro de um plano de gestão e planejamento previamente estabelecido.

20

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Um dos instrumentos mais importantes para a evolução institucional é o Relatório
Anual de Autoavaliação. São desenvolvidas pela CPA diversas avaliações, tais como: do
corpo docente, do corpo técnico-administrativo de diferentes setores da IES, dos cursos
etc. Existem reuniões ordinárias e extraordinárias, tanto entre os próprios membros da
CPA quanto desses membros com direção, gestores, NAP, coordenadores, e a própria
mantenedora. O esforço tem sido trazer as avaliações para o centro dos processos
decisórios e administrativos.
Os diversos relatórios representam um importante banco de dados, que permite a
comparação das várias avaliações no decorrer da vida acadêmica, no decorrer dos anos
em que vigoram os PDIs. Assim se seguem alguns prognósticos e propostas que podem
ser efetivados nos próximos passos da instituição, subsidiando as melhorias na IES.

Do ponto de vista dos processos de Planejamento e Avaliação Institucional, de
como esses contribuíram para a situação atual, foi possível diagnosticar durante os três
últimos anos o seguinte:

i.

A ESRC possui um corpo docente privilegiado em termos de qualificação;
é envolvido e interessado nas atividades de ensino;

ii.

Grande quantidade de projetos com impacto na comunidade, com
pronunciado compromisso social;

iii.

Há potencialidade no fato de a IES ter desenvolvido mecanismos, tais
como PDI, PPI e PPC (Projetos Pedagógicos de Cursos) na definição de
seus rumos;

iv.

Existe capacidade para o amplo desenvolvimento do EAD (Ensino à
Distância), embora ainda não efetivado.

v.

Melhoria dos recursos materiais e tecnológicos por meio da aquisição
constante de equipamentos;

vi.

É patente a boa participação em programas de inclusão sociocultural;
construção coletiva de vários Projetos Político-Didático-Pedagógico de
Cursos; boa inserção na região de Rio Claro e há crescente demanda por
participação de boa parte dos profissionais em quase todas as áreas de
conhecimento;
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vii.

As decisões administrativas e acadêmicas na Faculdade têm favorecido as
mudanças curriculares e novos cursos; nossos alunos têm demonstrado
potencialidade na produção de trabalhos de pesquisa, na participação de
projetos de extensão, gerenciadas diretamente pela IES, traduzem o
envolvimento e a importância das ações em conjunto da CPA e toda a
comunidade acadêmica da ESRC o que facilita o desenvolvimento do
processo de trabalho e crescente adequação dos currículos de curso
relativamente às novas legislações; em especial os novos Projetos
Pedagógicos, elaborados a partir de 2006, estão em consonância com o
Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e com as exigências do MEC.

A Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro foi concebida com a
missão de contribuir para o desenvolvimento sustentado da região onde está inserida e
para o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade, por meio da formação de recursos
humanos de alta competência, empreendedores, promotores de mudanças socialmente
responsáveis; pelo desenvolvimento e a disseminação dos conhecimentos em um
ambiente dinâmico de pesquisa e de criação.
Na realização dessa missão, a Instituição coloca os discentes no centro de suas
preocupações e interesses, oferecendo-lhes uma educação científica, objetiva, criativa e
crítica, facilitando e acompanhando a inserção profissional de seus egressos, podendo
proporcionar oportunidades de formação continuada e de permanente atualização;
desenvolve e incentiva a criação artística, cultural e a pesquisa científica e tecnológica;
promove e facilita a integração com o seu meio mediante parcerias e colaborações,
utilizando os seus recursos e as suas competências para a solução de problemas e a
satisfação das demandas sociais; desenvolve e incentiva a consciência e a prática da
excelência e da qualidade acadêmicas, observando, em todas as suas atividades e em
relação a todos os seus membros, os princípios do rigor e da integridade intelectual.
Assim, as atividades que a Instituição vem oferecendo aos seus discentes seguem
no sentido de cumprir com a sua missão de acordo com o que dispõe o Regimento, tendo
como objetivos:
a) Estimular a criação cultural e desenvolvimento do espírito crítico e do
pensamento reflexivo;
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b) Formar recursos humanos nas áreas de conhecimento para aptos para a inserção
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira
promovendo ações para sua formação continuada;
c) Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação, difusão de cultura e o
entendimento do homem e do meio em que vive;
d) Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
e) Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional,
possibilitando a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada
geração;
f) Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade criando uma relação
de reciprocidade.
A ASSER – Rio Claro é uma instituição que anualmente participa e promove
atividades de Responsabilidade Social, organizado pela ABMES
(Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior). O
Selo Instituição Socialmente Responsável visa a mostrar que a
instituição é uma organização socialmente responsável. Certifica
que a Instituição de Ensino Superior Particular está comprometida
com a Educação de qualidade e com seu papel na sociedade.
O Índice Geral dos Cursos (IGC) – baseado no Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes (ENADE), no corpo docente, infraestrutura e programa pedagógico – que
o MEC utiliza para fazer o ranking das instituições de ensino superior, aponta o
crescimento acadêmico da ESRC a cada ano. Além disso, a cada ano os cursos da
instituição são estrelados na Revista Abril na edição Guia do Estante.
A visibilidade da instituição e seu comprometimento com o ensino de qualidade é
uma constante busca de todos profissionais envolvidos neste processo. Neste sentido, são
ofertadas diversas atividades que contemplam o Regimento Interno e buscam criar
oportunidades de formação constante para os alunos.
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Como nos relatórios parciais foram apresentados o elenco de 2015 e 2016, nos
ateremos em mostrar aqui somente os cursos organizados em 2017.

Os cursos da Instituição organizam diversas palestras de acordo com os assuntos
tratados nas disciplinas e da própria necessidade do curso. No entanto, o NAP, procura
incentivar a participação de todos os alunos em espaços específicos para a
conscientização da sua efetiva participação no processo de construção de conhecimento.

Todas as atividades descritas são frequentes na instituição. Algumas inclusive
acabam acontecendo todo ano.
Para que os objetivos propostos no Regimento Interno da ESRC fossem
implantados foram estabelecidas também políticas de atuação pautadas nas seguintes
estratégias:
I - Promover uma administração institucional fundada no trabalho colegiado,
dotando-a de estrutura e de órgãos regidos pelos princípios de coordenação,
complementaridade e comunicação, e de processos permanentes de avaliação e de
planejamento institucionais. Todo semestre há reuniões de Colegiados de Cursos e dos
Conselhos de Ensino e Pesquisa e Universitário com o objetivo de traçar e avaliar as
atividades de cada curso ao longo do período corrente;
II - Promover a qualificação acadêmica de seu quadro docente e a formação
continuada de seu corpo técnico e administrativo. As secretárias da ESRC realizaram
cursos para implantação do atual Sistema Acadêmico que a ESRC possui, além de curso
para o CENSO Escolar. Todavia, os docentes não receberam capacitação neste período;
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III - Expandir o ensino de graduação e de pós-graduação em 2008 iniciou os cursos
de pós e desde então só temos ampliado as ofertas, atualmente no ano de 2017 temos
quatro turmas novas, sendo uma na Gestão Empresarial, e quatro o na área de Educação,
intituladas

Psicopedagogia

Institucional

e

Clínica,

Atendimento

Educacional

Especializado, Alfabetização e Letramento e Educação Especial: Deficiência Intelectual,
sendo este último aprovado pelo Conselho Estadual de Educação – São Paulo. Destacase que no ano de 2015 não houve ingresso para o curso de Atendimento Educacional
Especializado.
IV - Definir e implementar processos de integração com a rede de ensino básico,
fundamental e médio na região de influência, com o propósito de contribuir para a
reciclagem, aperfeiçoamento e atualização dos quadros docentes que nela atuam. Neste
sentido, a ESRC mantém uma Brinquedoteca e Estágios dos Cursos de Pedagogia e
Educação Física, atendimento na clínica de saúde com o curso de Fisioterapia e Nutrição,
entre outras atividades.
V - A política de atualização e renovação permanente dos acervos bibliográficos
e não bibliográficos, e de acesso às redes de informação acontece periodicamente. A
Biblioteca e os Laboratórios de Informática têm recebidos investimentos no sentido de
melhorar seu acervo e estrutura de acordo com as necessidades dos alunos, com
frequência os coordenadores encaminham a biblioteca solicitações de novos livros. O
acervo atualmente conta com 18.815 exemplares;
VI - Oferecer todas as modalidades de ensino pós-graduado, vinculando-o
estreitamente às áreas em que a Instituição apresenta maior potencial de competitividade,
considerando a sua vocação regional e os recursos de que dispõe em termos de pessoal
qualificado, buscando a máxima sinergia entre o desenvolvimento da pós-graduação e a
institucionalização da pesquisa.
VII - Definir e implementar programas e projetos de extensão e prestação de
serviços, que possam contribuir para a promoção da qualidade do ensino e para a
alimentação e orientação das atividades de pesquisa. O curso de Engenharia Civil firmou
contrato de parceria com a Diocese de Piracicaba para com os alunos prestar serviços de
assessoria no planejamento, reformas e regularização de documentos relacionados ao
prédio das igrejas. O curso de Arquitetura com o escritório modelo também auxiliou
escolas municipais na elaboração de pequenas reformas. Além disso, os professores têm
incentivado os projetos de iniciação científica que são resultados dos Trabalhos de
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Conclusão de Curso. Vários professores já publicaram com os alunos na Revista
Multiciência da mantida pela instituição avaliada pela
Qualis.

VIII - Definir e implementar uma política de
investimento para expansão e contínua melhoria da
infraestrutura e dos equipamentos do Campus. Neste
sentido, a ESRC tem realizado inúmeras adaptações ao
local de sua existência - um antigo prédio de valor histórico
na cidade de Rio Claro;
IX - Aperfeiçoar e completar o programa de
avaliação institucional, para que abranja todos os projetos e programas em
desenvolvimento na Instituição.
Para que tais políticas possam se implantar há no Plano de Desenvolvimento
Institucional da Faculdade uma descrição dos recursos disponíveis à sua implementação
e aponta para o crescimento e expansão da ESRC no próximo quinquênio (2016/2021).
Os principais pontos são:

● Pré-existência de professores qualificados, com graduação específica e
pós-graduação, e oferta de novos docentes na região. Atualmente, o corpo
docente compõe-se de 82 docentes sendo, 28 especialistas, 31 mestres e
23 doutores.
● Disponibilidade de uma estrutura física moderna e compatível com a
expansão proposta;
● Desenvolver uma nova visão e um novo paradigma de educação, que
tenham os seus interesses centrados no estudante;
● Levar o estudante a aprender para o futuro, ao longo de toda a vida,
organizando a aprendizagem em torno de quatro aprendizagens
fundamentais: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver
juntos, aprender a viver com os outros e aprender a ser;
● O Currículo de cada curso deve estar em sintonia com a diretriz curricular
nacional e associada a novas metodologias de avaliação priorizando as
diversas modalidades de avaliar;
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● Incentivar a iniciação científica e cultural e as monitorias dos estudantes,
com vistas em uma ação transformadora da realidade regional, e incentiválos à participação em congressos relacionados com os devidos cursos de
graduação, com apresentação de trabalhos;
● Avançar na informatização de seu próprio sistema, mantendo-o sempre
atualizado, com a finalidade de ter agilidade e precisão na informação,
principalmente, para seus estudantes;
● Buscar aumentar e modernizar, continuamente, o acervo de livros, revistas
e periódicos da Biblioteca da Escola Superior de Tecnologia e Educação
de Rio Claro;
● Aumentar, progressivamente, em parceria com o Centro Universitário
Central Paulista, a oferta de cursos de pós-graduação “Lato Sensu”.
● Ampliar a atuação do banco de empregos com o objetivo de promover o
intercâmbio entre as empresas e os estudantes dos diferentes cursos
ofertados pela instituição;
● Atrair e procurar manter um corpo docente, o máximo possível, em tempo
integral, capaz de consolidar a pesquisa institucional com produção
intelectual institucionalizada, co-responsável e de qualidade, mediante o
estudo de temas e problemas relevantes, tanto do ponto de vista científico
e cultural, quanto regional e nacional.

Dessa forma, há condições para que a implantação de novos cursos e novas
modalidades de graduação e pós-graduação se realize, ou seja, a ESRC pode planejar e
concretizar sua expansão para os próximos anos.

Responsabilidade Social da Instituição

Uma abordagem mais ampla sobre responsabilidade social segue o sentido de que
a empresa deve e pode preocupar-se com o seu ambiente interno e externo. Internamente
é voltada para a qualidade de seu produto/serviço e de seu ambiente de trabalho e,
externamente buscam-se políticas de preservação do meio ambiente e de investimento
social. Assim, responsabilidade social contempla toda e qualquer ação que possa
contribuir para a melhora da qualidade de vida da sociedade e o que a instituição
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desenvolve além do que é exigido por lei (ASHLEY, 2003). Para as que ações sociais
aconteçam periodicamente é preciso haver planejamento e programação da
responsabilidade social e, neste sentido, a ESRC tem caminhado adequadamente.
Considerando a missão, a finalidade e os princípios institucionais, a Escola
Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro definiu um conjunto de metas amplas e
prioritárias que contemplam o PDI:
a) Implementar a política de responsabilidade social no âmbito das dimensões
constitutivas da formação profissional – ensino, pesquisa, extensão, como também das
práticas de gestão administrativa da instituição de ensino superior;
b) Definir e implementar ações de caráter integrador, onde a inclusão social e a
promoção da cidadania sejam parâmetros balizadores das atividades acadêmicas;
c) Fortalecer programas e projetos relacionados à defesa do meio ambiente,
especialmente no âmbito da região e de sua inserção;
d) Ampliar e aprofundar a compreensão dos dados de realidade local e regional,
visando à composição de indicadores sociais quantitativos e qualitativos que subsidiem o
planejamento e a implementação de ações prioritárias de enfrentamento das múltiplas
formas de exclusão social;
e) Aperfeiçoar programas e projetos voltados à defesa da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural;
f) Fortalecer e estreitar relações com os governos municipal, estadual e federal e
com as sociedades civis, representadas pelas instituições governamentais e não
governamentais e comunidade em geral, no sentido de garantir parcerias
interinstitucionais que objetivem a implementação de ações vinculadas à política de
responsabilidade social da instituição, em consonância com as demais políticas públicas
e sociais.
Quanto aos objetivos da Instituição para atender a inclusão destacamos:
a) Reestruturar a política de responsabilidade social na Escola Superior de
Tecnologia e Educação de Rio Claro, considerando-se os impactos administrativos,
financeiros e socioculturais desse processo.
b) Comprometer a comunidade acadêmica com a promoção da ética e do
desenvolvimento sustentável.
c) Implementar a melhoria contínua dos programas, projetos, ações e atividades
em desenvolvimento no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão.
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d) Definir e adequar as bases da política de responsabilidade social institucional à
legislação em vigor (governamental e institucional).
e) Estruturar metodologicamente o processo de implementação e execução de
metas de responsabilidade social na instituição.
f) Definir procedimentos relacionados à documentação do processo de
implementação da política de responsabilidade social institucional.
g) Instituir mecanismos organizacionais que oportunizem o conhecimento e a
possibilidade de inserção em atividades de todos os setores e unidades, bem como à
comunidade externa.
h) Construir um sistema de monitoramento e avaliação da política de
responsabilidade social descentralizado e integrado, objetivando reconhecer o alcance das
ações e a possibilidade de novas respostas às necessidades sociais, econômicas e
ambientais, em conformidade com a legislação em vigor.
i) Definir regras que possibilitem a transparência das ações vinculadas à
implementação da política de responsabilidade social na instituição.
j) Elaborar estratégias que oportunizem a instituição, como um todo, conhecer,
planejar e executar ações constitutivas da política de responsabilidade social institucional.

As atividades desenvolvidas na ESRC, no ano de 2015, congregam os objetivos
expostos acima.
Destaca-se também a atividade de ensino de graduação como um serviço de
qualidade prestado à comunidade que vem sendo desenvolvido pela ESRC na cidade de
Rio Claro com abrangência para toda a sua região. Segue uma pequena amostra do
trabalho no ano de 2017.
⮚ 18/02 – I Conferência Municipal da Saúde da Mulher . Os cursos de Farmácia,
Fisioterapia e Nutrição, representados por suas coordenadoras e professoras,
participaram da I Conferência Municipal de Saúde da Mulher. O Conselho
Municipal de Saúde de Rio Claro, em conjunto com a Fundação Municipal de
Saúde, realizou a Conferência Municipal de Saúde das Mulheres, nas
dependências do Núcleo Administrativo Municipal (NAM). Acompanhando as
diretrizes do Ministério da Saúde, o tema central do evento é “Saúde das mulheres:
desafios para a integralidade com equidade”. Além dos grupos de discussão,
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ocorreu palestra com a médica Estela Pedreira do Conselho Estadual de Saúde. A
conferência municipal é etapa que antecede as atividades em âmbito estadual e
nacional. Neste ano o objetivo é propor diretrizes para a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde das Mulheres. Na Conferência foram elecada propostas
que serão discutidas na Conferência Regional e a Faculdade ASSER será
representada pela profa. Valéria Ferratone.

⮚ 09/03 - Fórum de atualização para nutricionistas – Conselho Regional de
Campinas – CRN. A coordenadora do Curso de Nutrição e as professoras Carla
Romero Pires e Monica Moschetta participaram do Fórum de atualização para
nutricionistas promovido pelo Conselho Regional de Campinas CRn. O Curso
contou com palestrantes como Profa. Dra. Silvia Cozzolino (presidente do CRN),
Profa. Dra. Sonia Tucunduva (Responsabilidade Técnica), Profa. Dra. Vanderli
Marchiori (Fitoterapia), Profa. Dra. Tania Rodrigues (Nutrição esportiva).
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⮚ 13/03 – Palestra e oficina de degustação Alimentação e Saúde cerebral. A
coordenadora e os alunos do sétimo período do curso de Nutrição realizaram
uma palestra sobre como os alimentos podem potencializar a ação do cérebro de
forma positiva e realizaram também uma oficina de degustação mostrando os
alimentos e preparações com esse potencial. O evento foi aberto ao público e
estava inserido na programação das comemorações ao Dia Internacional da
Mulher. As atividades foram realizadas na Clínica de Nutrição da ASSER e
contou com a presença de cerca de 30 pessoas entre professores, alunos e
comunidade externa.

⮚ 31/03 - Curso de capacitação sobre segurança alimentar. A coordenadora do curso
de nutrição professora Valéria Ferratone, esteve presente no curso de capacitação
sobre segurança alimentar de nutricional para os conselheiros do município.
Lembrando que a ASSER tem representação no COMSEAS o qual terá a
responsabilidade de elaborar o Plano Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional para Rio claro.
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⮚ 07/04 – Palestra - Farmacêutico e Gestão Administrativa e Liderança com
farmacêutica. Os alunos do 2º e 4º períodos do Curso de Farmácia assistiram a
palestra sobre Farmacêutico e Gestão Administrativa e Liderança com
farmacêutica a farmacêutica Ariane Carolina Dona que tem vasta experiência com
cursos de gestão e liderança e mestrado em estética. Os alunos puderam conhecer
um pouco sobre princípios de liderança e gestão como líder no varejo.

⮚ 07/04 – Palestra Autismo – Os alunos do curso de pedagogia participam da
pelestra sobre o Espectro de Autismo.
⮚ 12/04 – Palestra – Importância da atuação fisioterapêutica no tratamento de
grupos – CAPS AD, a coordenadora do curso de Fisioterapia, Profa Dra Kelly C
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S Berni, esteve no Centro de Atenção Psicossocial – Alcool e Drogas, ministrando
palestra aos funcionários sobre a importância da atuação fisioterapêutica no
atendimento de grupos, foram esclarecidas as áreas da Fisioterapia e como os
alunos do curso podem contribuir com o atendimento dos pacientes do CAPS ad.
Essa atividade faz parte da expansão dos campos de estágio do curso de
Fisioterapia.

⮚ 17/04 – Metodologia de Ciência e Meio Ambiente - Alunas de pedagogia
desenvolvem experimentos como processo de aprendizagem. Existem situações
que somente demonstrando fenômenos na prática que conseguimos assimilar a
teoria, o conceito. Esse pressuposto justifica a utilização de experiências em
laboratórios durante as aulas no processo educativo. As aulas de ciências se
transformam em palcos de demonstrações de fenômenos físicos e químicos. Além
de ser um processo totalmente dinâmico, ainda despertam a curiosidade e prendem
a atenção dos alunos. Conforme a professora e responsável pela disciplina
Conteúdo e Metodologia da Ciência e do Meio Ambiente, Gina Maria de Palma e
Silva, a base é a partir do fundamento de que experimentar e aprender estão
intimamente ligados. Ela ressalta que, “saber a teoria sobre uma matéria escolar,
pesquisar em livros ou sites e estudar muito é importante para entender os
conteúdos, mas quando partimos para experimentar, na prática como as coisas
funcionam, aí sim fica muito mais fácil para realmente aprender”. As
experiências, realizadas no mês de abril durante a aula, incluíram tornados em
frascos de vidro, minhocas bailarinas, enchimento automático de balões, além de
mini vulcão submarino, barquinho de papel movido a sabão, simulador de
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chuveiro e dedo mágico. “São experimentos simples, bem elaborados, com
materiais acessíveis que as alunas poderão, num futuro próximo, aplicar em
qualquer escola que estiverem ministrando aulas”, disse a professora.

⮚ 29/04 - Simpósio de Nutrição Esportiva. A Profa. Mônica Marina Moschetta,
juntamente com um grupo de 10 alunos do curso de Nutrição ASSER Rio Claro
participaram do VII Simpósio de Nutrição Esportiva da UNESP de Botucatu.
Lembrando que a área da nutrição esportiva vem crescendo e a atualização
constante dos conhecimentos é de extrema importância para a atuação
profissional.

⮚ 05/05 – Pré -Conferências do Conselho Municipal em Vigilância de Saúde. A
ASSER Rio Claro participou do primeiro dia de Pré -Conferências do Conselho
Municipal de Saúde. Estiveram presentes a Professora e Coordenadora do curso
de Nutrição Valeria Ferratone, a Professora e Coordenadora do curso de Farmácia
Silvia Noda e o Professor Bruno Alleoni do curso de Educação Física. Foram
discutidos assuntos como Implementação de politicas intersetoriais para
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promoção da saúde e diminuição de doenças e agravos, inclusive de
negligenciadas.
⮚

⮚ 12/05 - Seminário e Oficina de Segurança alimentar. Aconteceu nas dependências
da Faculdade ASSER Rio Claro o I Seminário e Oficina de Segurança Alimentar
e Nutricional da Região de Campinas. A Coordenadora do Curso de Nutrição e
presidente do Conselho Municipal de Segurança alimentar Valéria Ferratone
recepcionou o evento que foi uma parceria do Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional (CONSEA-SP) com a Rede SANS. Foram abordados
temas como “Políticas Públicas do Estado de São Paulo para o fortalecimento do
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN)”, “Sistema de
Compras Públicas da Agricultura Familiar”, “Programa Paulista da Agricultura
de Interesse Social/PPAIS”, e “Novo Guia Alimentar para a População
Brasileira”.
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⮚ 12/05 – Pré -Conferências do Conselho Municipal em Vigilância de
Saúde. A ASSER Rio Claro participou do segundo dia de Pré Conferências do Conselho Municipal de Saúde. Estiveram presentes a
Professora e Coordenadora do curso de Fisioterapia Kelly Berni e a
professora dos cursos de Fisioterapia e Nutrição, Raquel Pascon. Foram
discutidos assuntos como gestão de riscos de estratégias para
identificação, planejamento e intervenção e monitoramento de riscos e
agravos de doenças.
⮚ 13/05 - Curso de Nutrição, Suplementação e Fitoterapia para
emagrecimento e hipertrofia . A Professora Carla Pires juntamente com
as ex-alunas do curso de Nutrição Roberta Camargo, Luciana Trindade e
Letícia Sales Lima, participaram do Curso de Nutrição, Suplementação e
Fitoterapia para emagrecimento e hipertrofia ministrado pelo Prof. Dr.
Felipe Donatto em Piracicaba.
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⮚ 18/05 - Palestra "A importância da Alimentação Saudável para a saúde do homem".
A professora Valeria Ferratone, coordenadora do curso de Nutrição, esteve na escola
Marciano a convite da Profa. Fernanda Rosalen para um bate papo com os alunos do
ensino médio sobre o tema "A importância da Alimentação Saudável para a saúde do
homem "

⮚ 18/05 - Palestra "Osteopatia". Os alunos do curso de Fisioterapia
assistiram a palestra sobre abordagens da osteopatia, ministrada pelo
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Fisioterapeuta Carlos Rapfael Souza. Essa palestra teve como objetivo
trazer experiência teórica e pratica aos alunos quanto às inovações da
Fisioterapia e objetivou também a integração entre os alunos de todos os
períodos do curso.

⮚ 22/05 - Palestra: "Sintomas não motores na doença de Parkinson: diagnóstico e
manejo". Os alunos dos cursos de Nutrição, Fisioterapia e Farmácia participaram
nas dependências da Faculdade ASSER, da Palestra "Sintomas não motores na
doença de Parkinson: diagnóstico e manejo" ministrada pela médica neurologista
Dra. Luana Fonseca Dantas.

⮚ 25/05 - Palestra: "Como relaxar no ambiente de trabalho". A aluna de Fisioterapia
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Amanda Ritter ministrou palestra aos funcionários do Shopping Rio Claro sobre
a importância do relaxamento no ambiente de trabalho. A aluna, sob supervisão
da coordenadora do curso, Profa Kelly Berni, inseriu momentos de experiência
prática, com exercícios de alongamento, respiração e meditação.
⮚ 28/05 - Palestra – Atenção Farmaceutica e Farmácia hospitalar. Os alunos do 2º
período do Curso de Farmácia assistiram a palestra sobre Atuação do
Farmacêutico em Farmácia Hospitalar com a farmacêutica Dra Iahel Manon. Os
alunos puderam conhecer um pouco sobre uma importante área da farmácia:
Atenção Farmacêutica.

o
o
⮚ 31/05 - Palestra: "Nutrição esportiva". Os alunos do curso de Nutrição receberam
a Nutricionista Daniela Casagrande que abordou em sua palestra o tema Nutrição
Esportiva. Sua excelente apresentação mostrou que este é um tema de muitos
desafios.
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o
⮚ 30/05 a 02/06 - Semana do Meio Ambiente - A ASSER promoveu na semana de
30 de maio a 02 de junho a Semana do Meio Ambiente, na qual diversos cursos
foram chamados a participar e dar sua contribuição. O curso de Pedagogia
participou no encerramento com uma belíssima exposição de como trabalhar está
temática na sala de aula. Tivemos explicações sobre a chuva ácida e os seus danos
para todos do ambiente; criação de fungos e como estão inseridos na sociedade;
explicações sobre o aterro sanitário; construção de filtro; atividades de como
organizar a coleta de lixo seletiva; horta orgânica e brinquedos a partir de objetos
reciclados. As atividades foram orientadas pela professora Dra. Gina Palma Silva,
da disciplina de Conteúdo e Metodologia de Ciências e Meio Ambiente. Segundo
a Coordenadora do Curso, professora Dra. Daniela Abreu “A educação ambiental
é fundamental para uma conscientização das pessoas em relação ao mundo em
que vivem para que possam ter cada vez mais qualidade de vida sem desrespeitar
o meio ambiente. O maior objetivo é tentar criar uma nova mentalidade com
relação a como usufruir dos recursos oferecidos pela natureza, criando assim um
novo modelo de comportamento, buscando um equilíbrio entre o homem e o
ambiente”. Atividades como essa no curso de pedagogia só enriquecem a
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formação do futuro profissional, proporcionando experiências para suas práticas
de docência. Parabéns a todos que participaram do evento!

Preservação Ambiental: atitude e cidadania - Associação Mata Ciliar, 30 anos atuando
pela vida! Samuel de Oliveira Nunes (Coordenador de Comunicação Associação Mata
Ciliar) e Profa. Esp. Hilara Prado Legislação Ambiental e atuação de órgãos não
governamentais: desafios e oportunidades. Dr. Alexandre Carrille - Advogado
presidente da comissão de Meio ambiente, ecologia e direitos difuso da OAB de Rio
Claro; Gestão de Rodovias: sua contribuição para o meio ambiente de Rio Claro e
região. Henrique Simionato Robortella - Engenheiro Ambiental Concessionária de
Rodovias do Interior Paulista/ INTERVIAS - ARTERIS S/A. - Concessionárias de
Rodovias Estaduais e Federais. O trabalho do catador pautado na Política Nacional de
Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010. Prof. Ms. Doutorando Valdemir de Lima Cooperviva Rio Claro. Através do conhecimento e experiências compartilhadas por
cada palestrante convidado, importantes questões ambientais foram discutidas nos
encontros com os alunos, professores e comunidade. Outro tema relevante que foi
discutido mediante todos os contextos apresentados, foi a importância da preservação e
manutenção da FEENA - Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade situada na
cidade de Rio Claro e novos investimentos logísticos na região, onde várias propostas e
sugestões foram discutidas, no intuito de colaborar para a qualidade de vida em geral,
um diferencial, certamente competitivo e sustentável, que os alunos Asser certamente
aplicarão em prol do Meio Ambiente de Rio Claro e região, afirmou a Profa. Esp. Hilara
Prado. Além das palestras, vários expositores, tiveram a oportunidade em demonstrar
seus trabalhos e artes, desenvolvidos através da reciclagem e recuperação de materiais
e também com a utilização de insumos naturais, descartados pela própria natureza. Sem
dúvida foram momentos especiais para a cultura e conscientização de todos.
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⮚ IV Fórum da Administração foi sucesso com diversos eventos para alunos. Entre
os dias 29 de maio e 01 de junho aconteceu o IV Fórum da Administração nas
dependências da Asser. Foram 3 dias em que todos os alunos do curso de
Administração puderam assistir à diversos eventos nas áreas de gestão. O
primeiro dia contou com a apresentação do sr. Mateus Fuzaro, gerente de
marketing da Casa do Construtor, que falou com os alunos sobre o Marketing e
Branding que é o conjunto de práticas e técnicas que visam à construção e o
fortalecimento de uma marca, considerado requisito básico para competir e se
sobressair no mercado dinâmico em que vivemos atualmente. Na noite seguinte a
diretora da IOL Consultoria Organizacional, Iraídes Oliveira, apresentou
experiências da área de Coaching aos discentes. A palestrante contou e
exemplificou como o Coaching é capaz de contribuir na construção das carreiras
profissionais e auxiliar na vida pessoal. No encerramento da semana, os alunos
do 7º semestre do curso de Administração, sob orientação do prof. Pedro Maglio,
apresentaram o planejamento estratégico dos empreendimentos criados por eles.
Foi possível aos alunos dos demais semestres e aos convidados assistirem à
exposição do processo de elaboração de estratégia e criação do novo negócio.
⮚ 02/06 – Palestra Introdução ao Controle de Qualidade Farmacos Medicamentos
Cosméticos com Farmacêutica. Os alunos do 2º período do Curso de Farmácia
assistiram a palestra sobre Introdução ao Controle de Qualidade Farmacos
Medicamentos Cosméticos com Farmacêutica com farmacêutica Ms. Danila
Scatolin. Os alunos puderam conhecer um pouco sobre uma das áreas de atuação
do farmacêutico em indústrias.
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⮚ 06/06 - Reunião do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e Sustentável
de Rio Claro. A coordenadora do Curso de Nutriçao e presidente do Conseas
Profa. Valeria Ferratone participou da reunião do Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional e Sustentável de Rio Claro sobre o andamento do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

⮚ 08/06 - Palestra sobre Suporte Nutricional. Os alunos 7o período do curso de
Nutrição receberam a nutricionista Franciele Ferreira para falar sobre Suporte
Nutricional. Atualmente, ela é responsável técnica na área de nutrição da Casa de
Idosos "Cantinho do Aconchego". Franciele abordou na prática como se dá a
alimentação dos idosos pela via oral, enteral e parenteral. Foi uma oportunidade
dos alunos verem uma ex aluna atuante de maneira responsável com a nutriçao.

⮚ 08/06 – Apresentação de Jogos Pedagógicos – Os alunos do curso de pedagogia,
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orientados pela professora Alessandra Cain, confeccionaram jogos pedagógicos
para estimular a aprendizagem de língua portuguesa e matemática.

⮚ 09/06 – Aparesentação de experimentos de ciências. A professora Gina de Palma
e Silva orientou os alunos do curso de pedagogia na elaboração de experimentos
para o ensino de ciências.

⮚ 09/06 - 13a Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia - BIO- FAIR
Brasil. A Profa Carla Pires, em companhia da aluna Bruna Calheiros do 7º período
do curso de Nutrição e das ex- alunas Roberta Camargo e Luciana Trindade
participaram da 13a Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia BIO- FAIR Brasil em São Paulo.
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⮚ 12/06 – Releitura de Clássicos da Literatura. A professora Patricia Viscainho
organizou com os alunos do curso de pedagogia apresentação de contos da
liteturatura, os quais foram dramatizados pelos alunos do 3º período.

⮚ 14/06 - Palestra: Agricultura Familiar, Indústria e o Guia Alimentar: impactos no
cenário político atual. A professora e Coordenadora do Curso de Nutrição Valeria
Ferratone esteve na Unicamp - Faculdade de Ciências Aplicadas participando da
Palestra: Agricultura Familiar, Indústria e o Guia Alimentar: impactos no cenário
político atual. O evento contou com a presença do renomado Prof Dr. Carlos
Augusto Monteiro - idealizador e revisor do Guia Alimentar para a População
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Brasileira e o prof. Dr. Élido Bonomo atual presidente do Conselho Federal de
Nutricionista.

⮚ 07 e 08/07 – Fórum de Dor. O curso de Fisioterapia, representado pela
coordenadora do Curso, profa Kelly Berni, pela profa Raquel Pascon, e as
alunas de pós graduação Marcia Rossetto, Nathalia Moreno e Amanda Ritter,
participou do II Fórum de Dor, realizado em Campinas. No evento foram
discutidas diferentes formas de intervenção na dor além da neurofisiologia da
dor.

⮚ 19 a 28/07 – I Curso de Inverno em Saúde na Comunidade. A Profa. Marina
Petrella, do curso de Fisioterapia, participou do I Curso de Inverno em Saúde da
Comunidade, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo (FMRP-USP). Neste evento também aconteceu a Mostra de Trabalhos,
na qual a professora apresentou o relato de experiência intitulado “Estágio de
fisioterapia em saúde coletiva: relato de uma experiência de integração ensinoserviço em um município de pequeno porte”. No trabalho foram abordadas as
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atividades recentemente realizadas no estágio de Fisioterapia em Saúde Coletiva
da ASSER no município de Santa Gertrudes. Ao final do evento, o trabalho foi
contemplado com o segundo lugar entre os relatos de experiência apresentados!

⮚ 14/08 - Palestra software Avanutri. Os alunos do 6º e 8º período e os
professores Mônica Marina Mosquetta, professor Gilson e Valéria Ferratone
receberam o nutricionista Rafael de Freitas da empresa Avanutri para uma
reciclagem do software que a Clínica de Nutriçao - Nutriasser utiliza para
atendimento ambulatorial nutricional.
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⮚ 15 a 18/08 - Participação do IX Congresso Brasileiro de História da Educação, em
João Pessoa. A professora Daniela Abreu, coordenadora do curso de pedagogia,
participou do evento, momento também em que ocorreu o lançamento do livro em
que possui um capítulo.

⮚ 28 a 31/08 - aconteceu o VI Forum de Nutriçao na ASSER/RIO CLARO. O evento
contou com a palestra da nutricionista Jane Soraia Tangerino da Cunha com o tema "
Vivências do Profissional em Nutriçao - Pequenos Chef Saudável no dia 28 de agosto e
logo em seguida aconteceu a noite autógrafos de seu livro " Pequeno Chef
Saudável. Nos dias 29 a 31 de agosto foi ministrado o curso: " Nutriçao Esportiva:
Entendendo os 2 Mundos da Saúde pelo educador físico e especialista em Nutrição
esportiva Humberto Del Bel Bedo. O fórum teve como objetivo comemorar o Dia do
Nutricionista além de trazer aos alunos e professores a visão e a prática das áreas da
nutrição em ascenção: educação alimentar e nutricional e nutrição esportiva.
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⮚ 28 a 31/08 – Oficnas de jogos matemáticos – As alunas do 6º período do curso de
pedagogia, orientadas pela Profº Dra. Daniela Abreu, organizaram uma
apresentação de jogos matemáticos para o ensino fundamental. A atividade faz
parte da disciplina de Conteúdo e Metodologia de Matemática.

⮚ Apresentação de Experimetnos no laboratório de Ciências. A professora Gina de
Palma organizou com as alunas do curso de pedagogia uma apresentação de
experimentos para o ensino de ciências. Essa atividade acontece semestralmente
com as turmas que a professora leciona.
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⮚ Nos dias 04 e 05 de setembro foram realizados eventos em comemoração ao Dia
do Administrador (09/09). Na primeira noite, estiveram presentes Levi Martins e
Marcelo Undiciatti, representantes do Rotary Club Alvorada, o Dr. Nelson
Trivelatto, representante da OAB, Clóvis Delboni, representando a ACIRC e a
sra. Tereza Moreira, representando o Clube dos 21 Irmãos Amigos, para
apresentar o projeto de cidadania chamado Observatório Social, formado por
voluntários engajados na causa da justiça social e que contribui para a melhoria
da gestão pública. Nesta mesma data, a professora e profissional da área de gestão
de mercados e marketing, Cláudia Perin Mubarac discursou sobre a importância
do desenvolvimento de habilidades e competências para o sucesso do profissional
da administração em sua palestra intitulada Administração por Vocação. No dia
seguinte os discentes tiveram a oportunidade de assistir à apresentação do
psicólogo, gestor de recursos humanos e professor, José Rubens Fier, que trouxe
sua valiosa contribuição ao falar sobre o Perfil do Administrador, Carreira e
Mercado de Trabalho.
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⮚ 23/09 – Palestra: Cuidados de saúde das crianças e adolescentes com síndrome de
Down: conhecer um pouto mais. Alunas do curso de pedagogia participam da palestra
sobre Sindrome de Down, no colégio Puríssimo Coração de Maria, ministrada pela
Dra. Ana Clúadia Brandão.

⮚ 03/10- Palestra com a Equipe da Economia Solidária Rio. A atividade foi
solicitada pelo grupo DAMA – Empreendedoras que utiliza a instalação da IES
para suas reuniões e na oportunidade foram convidados alguns alunos do curso de
Administração de Empresas.
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⮚ 16/10 - Palestra sobre "Educação Física escolar no Sistema SESI-SP de ensino".
Os Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física receberam o prof.
Vitor Abdias Cabot Germano para uma palestra sobre " Educação Física escolar
no Sistema SESI-SP de ensino: compartilhando saberes no processo formativo",
em comemoração ao dia do profissional de educação física. O prof. Vitor foi
docente do curso por dois anos e hoje é Consultor Técnico no SESI-SP. Após a
palestra houve um Coffee para os professores e alunos participantes. Foi uma
excelente oportunidade para debate sobre a atuação do profissional nos dias atuais.

⮚ 16/10 - Os alunos do curso de Fisioterapia participaram, no dia 03 de outubro, da
palestra "Velhice: uma nova paisagem, ministrado pela Dra Maria Célia de Abreu.
Essa palestra fez parte da programação da semana do Idoso, e os alunos puderam ter
contato com as novas perspectivas de assistência ao idoso.
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⮚ 08/11- Palestra motivacional para participação no ENADE. A professora Hilara
Prado, organizou uma palestra para os cursos de Engenharia Civil e Produção,
Arquitetura, Pedagogia e Educação Física Licenciatura, apresentando a
importância do ENADE e motivando os alunos a fazerem a avaliação de forma
comprometida.

⮚ 08/11 - Os alunos da pós-graduação em Reabilitação Ortopédica Avançada,
Vinicius Eduardo de Araújo e Nathalia Moreno, participam do Fórum “A ciência
da preparação física e seu papel no futebol”, realizada no dia 08/11 no Central
Park. O fórum contou com a palestra realizada pelo Fisiologista Fedato Filho
(Fisiologia do Corinthians) e Fabricio Pimenta (auxiliar de Preparação Física) e
Guilherme Rodrigues (Fisiologista Red Bull).
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⮚ 23/11 – Palestra: Como identificar e criar negócios de alta performance. Contamos
com a ilustre presença do professor e consultor de empresas Alexandre Marron
que abordou o tema "Como identificar e criar negócios de alta performance" em
sua palestra. Durante o evento, foram tratados temas como empreendedorismo
inovativo, formas para se identificar oportunidades de negócio e como
transformar estas oportunidades em negócios de alta performance. Foram
abordados ainda o fenômeno das startups e seus modelos de negócios e cases de
sucesso de empreendedorismo. O tema em questão é essencial aos
empreendedores que buscam iniciar um novo negócio em um mercado tão
competitivo.

⮚ 28/11 – Palestra: Conhecendo os direitos das pessoas com deficiência. Os

alunos do curso de pedagogia participaram da palestra ministrada pela
Dra.Renata Flores Tibyriça, a temática esta presente no curso e nas práticas
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docente se faz necessário conhecer cada vez mais sobre a questão da
deficiência.

⮚ 29/11 – Alunas do 6º período do curso de pedagogia, encerram a disciplina de
metodologia de matemática apresentado sequencias didáticas para o ensino
fundamental I.
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⮚ 04 a 06/12 - VI Mostra de Iniciação Científica e a Semana do Conhecimento.
Conforme acontece desde 2014, os alunos dos cursos de Ensino Superior
apresentam projetos resultados de pesquisas científicas. Com o intuito de
incentivar professores e alunos na pesquisa acadêmica, o espaço trouxe painéis,
oficinas e outras atividades das diversas áreas de atuação. Nesta edição, o tema
traz uma reflexão de Cora Coralina: “Feliz aquele que transfere o que sabe e
aprende o que ensina”. Dentre os trabalhos apresentados, o professor Israel
Ribeiro dos Santos comentou sobre a já tradicional apresentação da ponte de
macarrão. Como parte da disciplina de Sistemas Estruturais, do curso de
Engenharia Civil, a intenção é demonstrar como desenvolver cálculos de treliças,
muito utilizadas nas construções de pontes. “A estrutura é feita de macarrão e a
grande surpresa é a demonstração de que materiais frágeis podem suportar cargas
altas”, comentou o professor. Para a aluna do 4º período de Pedagogia, Melissa
Camilo, a Iniciação Científica também traz importantes temas de discussão
pública que devem ser colocados em pauta. “É preciso refletir que as crianças não
são o que os adultos querem”, justificou Melissa ao abordar seu tema sobre
igualdade de gênero. Em sua abordagem, ela comenta sobre a expectativa que os
adultos colocam nas crianças, refletida em coisas simples, como o conceito de
brinquedos de meninos e meninas. “Esse fundamento abre margem para visões
estereotipadas e preconceituosas de que menino deve brincar com brinquedos
diferentes de meninas. Essa visão ainda é muito forte na escola”, argumentou a
aluna. Ela disse que sua motivação veio do contato prático nas escolas, em seu
estágio. Apesar do tema ser polêmico, como ela mesmo afirma, a iniciação
científica lhe trouxe espaço para apresentar discussões, bem como para atenuar
noções equivocadas. A necessidade de aprofundar no conhecimento também
motivou o aluno do 8º período de Engenharia Civil, Rodrigo Hebling, na questão
da necessidade de preservação e tratamento de água. Ele comenta que, devido à
demanda, diversos estudos vêm sendo feitos sobre os tratamentos de água. O
trabalho de seu grupo centrou-se nos tipos de coagulantes para purificação de
água. Para ele, a importância do tema é estatístico, pois o trabalho comprovou que
nas buscas em sites de pesquisa, o termo de qualidade de água está entre as
palavras-chaves mais buscadas. Para tanto, o trabalho voltou-se para as formas de
reaproveitamento dos lodos formados nos processos que utilizam coagulantes,
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para que não sejam simplesmente descartados, mas reaproveitados. Para mais
informações sobre a VI Mostra de Iniciação Científica e a Semana do
Conhecimento, acesse: http://eventosasser.com.br/

⮚ 06/12 – Apresentação de Trabalho Final de Curso das alunas do curso de
Pedagogia.

Quanto às atividades de extensão à comunidade têm-se ações em comunidades
carentes da periferia de Rio Claro, por ocasião de datas comemorativas, por meio de
campanhas envolvendo nossos estudantes, funcionários e professores como, por exemplo:
campanha de arrecadação de agasalhos, do Natal e da Páscoa, Dia da Responsabilidade
Social, coleta de lixo seletivo e arrecadação de pilhas e baterias, já citadas anteriormente.
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Com o ingresso de novos estudantes, se promove o Trote Solidário, com a
campanha de arrecadação de alimentos devidamente distribuída pelos estudantes à
comunidade carente.
Tem-se também, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro,
realizada a “Campanha de Doação de Sangue” aberta para toda a comunidade e
envolvendo fortemente os estudantes.
Em parceria com a Secretaria da Cultura do Município de Rio Claro e com a
Secretaria de Educação de Estado de São Paulo, a Escola Superior de Tecnologia e
Educação de Rio Claro, abriga o Projeto GURI de inclusão de crianças carentes por meio
da música.
A quadra da escola também tem sido muito utilizada pela comunidade tanto de
ex-alunos, como grupos de aposentados, alunos da Escola Técnica Bayeux, e outras
entidades que realizam solicitação no decorrer do ano.
A ESRC se propõe a oferecer uma educação integral de alta qualidade que
concorra para o crescimento do número de alunos, bem como para a diminuição dos
índices de deserção e de repetência. Para tanto, a Instituição adota as seguintes estratégias:
I - monitoramento e análise do entorno sócio-econômico e educacional para
identificação das necessidades e carências educacionais;
II – acesso aos estágios que as empresas divulgam na Instituição;
III - diminuição da deserção e da reprovação estudantil;
IV - aperfeiçoamento da formação acadêmica mediante a melhoria dos serviços
de apoio ao estudante e a adoção de inovações no processo de ensino-aprendizagem;
V - estímulo à formação integral do estudante;
VII - estímulo à participação estudantil na vida institucional.

A Instituição prima pelo desenvolvimento de processos institucionais
permanentes que assegurem a melhora do desempenho escolar dos estudantes, utilizandose de cursos de revisão de conteúdos básicos, implementação de programas de apoio e
incentivo para estudantes destacados, motivação e inserção de estudantes em atividades
de pesquisa, implantação de conjuntos de cursos de complementação da formação dos
estudantes, especialmente nas áreas de informática e de idiomas.
Estudantes em situação economicamente desfavorecida são cadastrados por
órgãos da Instituição, entrevistados por profissional competente e um programa de bolsas
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internas foi implementado para tais estudantes. Nos últimos anos quase que a totalidade
dos alunos passaram a ser beneficiários de algum benefício financeiro.

Modalidade
Escola da
Família
Fies
Prouni
Pravaler
Convênio
Prefeitura de
Santa
Gertrudes
Auxílio SócioEconômico
Quero Bolsa
TOTAL

2015
2016
2017
1º
2º
1º
2º
1º
2º
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre
55

45

43

35

33

21

278
176

292
172

326
200
47

250
134
63

254
148
89

231
122
122

70

70

64

48

24

15

244

159

282

300

685

706

830

16
1.249

21
1.238

823

738

962

Auxílio Financeiro
21
33
35
43
45
55

231
254

122
148

250
326

134
200

122

89

172

63

278

176

47
0

2015

706

64

685

70

292

0

15
24
48

2016

300
282
159
244

70

21

1,238
1,249

16

830
962
738
823

0

2017

Também, são estabelecidos programas e projetos de extensão e prestação de
serviços que possam contribuir para a promoção da qualidade do ensino e para a
realimentação e reorientação das atividades de pesquisa, além de integrar efetivamente
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estudantes de graduação e de pós-graduação, docentes e gestores nos projetos e programas
de extensão.
Quanto à acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais, a
estrutura física tem as seguintes preocupações:
✔ Garantir no mínimo um acesso a usuários de cadeiras de rodas, vinculado
à circulação principal e às circulações de emergência.
✔ As áreas de circulação planejadas de modo a assegurar uma faixa de
circulação livre de barreiras e obstáculos, para pessoas que utilizem, ou
não, cadeira de rodas, e com largura mínima adequada. Possui superfície
regular, firme, estável e antiderrapante, sob qualquer condição climática;
✔ As portas com vão livre de 0,80 cm com maçanetas tipo alavanca, sendo
que as dos sanitários são com barra horizontal para facilitar o seu
fechamento. O seu revestimento é resistente a impactos provocados por
bengalas, muletas e cadeiras de rodas;
✔ Os sanitários estão localizados em lugares acessíveis, próximos à
circulação principal e devidamente sinalizados, com barras de apoio nas
paredes e demais dependências adequadas ao uso de portadores de
deficiência ambulatória.
✔ O acesso para pessoas que utilizam cadeira de rodas, no andar térreo da
instituição, onde se encontram os laboratórios, setor administrativo,
coordenação de cursos, sala de professores, cantina, xérox, área de
convivência é realizado por meio de rampas. Destaca-se que neste andar,
está destinada uma sala para o atendimento de pessoas deficientes.
✔ Na biblioteca, que se encontra no primeiro andar do prédio 1 e, em todos
os seus ambientes, o acesso para pessoa que utilize cadeira de rodas é
realizado através de rampa ou elevador. O acesso às salas de aula, que se
encontram nos prédios B, C, D, E e F elevadores.
✔ Os lavabos e bebedouros são instalados em altura acessível aos usuários
de cadeira de rodas. Além disso, a instituição se compromete em prover
infraestrutura para proporcionar, caso seja solicitado pela pessoa portadora
de deficiência, desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio
especial para alunos com deficiência visual e auditiva.
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Destaca-se ainda que preocupada com a questão da acessibilidade a IES mantém
um comitê responsável por avaliação e análise do atendimento as pessoas com
necessidades especiais, o qual anualmente organiza um relatório de atividades.
A Instituição tem por meta avaliar o seu impacto econômico regional e
dimensionar a relevância social dos serviços prestados. O objetivo é fortalecer a difusão
científica e a promoção da cultura e desenvolver a colaboração com a administração
pública e com organizações e grupos sociais.
A Instituição está atenta à formulação e implementação de políticas de integração
com a comunidade social e com instituições de ensino, em níveis local, regional, nacional
e internacional, e à diversificação das fontes de financiamento das atividades de pesquisa
e de extensão, por meio do estabelecimento de convênios e contratos com empresas
privadas e organizações sociais; bem como do apoio de agências de fomento à pesquisa
e à pós-graduação, nacionais ou internacionais, para a consolidação dos programas em
andamento e daqueles a serem implantados.
A Instituição busca o desenvolvimento de uma política de recursos humanos que
compreenda a qualificação continuada, o incentivo à produtividade intelectual e
mecanismos promotores e facilitadores do recrutamento e da fixação de um corpo docente
experiente e altamente capacitado.
Como parte integrante da política de criação de conhecimento, a ESRC está atenta
ao aprimoramento dos mecanismos de ampliação do acervo bibliográfico e de multimídia,
interligando a biblioteca aos mais avançados centros educacionais, culturais e científicos,
via Internet. Todos os cursos agora possuem uma gama de publicações on-line que podem
ser consultados por meio do site da biblioteca.
Em relação ao desenvolvimento regional e ao meio ambiente, procura a
formulação de políticas a partir de análises estratégicas dos cenários possíveis para a
região e o Estado, que levem em conta o desenvolvimento sustentável, a globalização da
economia, o acelerado processo de mudanças tecnológicas, econômicas e sociais
inseridos em programas de responsabilidade social. Em um nível micro, a partir da
organização dos alunos, no ano de 2007, iniciou-se um sistema de coleta seletiva de
material reciclado. Toda sala de aula, corredores e espaços abertos contém caixas
específicas para coleta de materiais reciclados, nos pátios e corredores estão instaladas
lixeiras especificas para a reciclagem. Em 2010 o professor Marcelo Dias, responsável
pela Empresa Júnior organizou palestra para funcionários e alunos para implementar o
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programa 5S. Em 2011 o professor Valdeci Ansanello, responsável pela área de
informática, organizou curso de Excel e outras ferramentas do Word. Em 2012 e 2013,
foi oferecido curso de libras aos funcionários e professores. Em 2014 além do curso de
libras e Excel os funcionários participaram dos diversos cursos de extensão oferecidos
pela instituição a partir de sua escolha pessoal. No ano de 2015 as campanhas de
sustentabilidade ganharam destaque com o professor André Buffon e Gina Silva os quais
ministram aulas na temática de meio ambiente e sustentabilidade. Várias foram as ações
realizadas nesta perspectiva. A partir de 2016 foi dado início a semana do meio ambiente,
no qual os alunos tiveram a oportunidade de expor seus trabalhos, o mesmo aconteceu
em 2017. Cabe destacar que as campanhas de coleta de óleo usado de fritura e pilhas e
baterias fazem parte do projeto contínuo da IES.
A Instituição tem ampliado e diversificado a oferta de ensino de graduação
mediante a implantação de cursos modernos e de estrutura flexível, referidos a áreas
integradas à vocação da Instituição, consideradas as necessidades sociais e de mercado,
bem como a existência e disponibilidade de docentes qualificados.
Como parte integrante da política institucional de desenvolvimento regional
estimula-se a institucionalização da pesquisa-extensão, vinculando-a estreitamente ao
trabalho didático, à iniciação científica e aos projetos e cursos de extensão; mediante a
definição, a institucionalização e a consolidação de grupos de excelência, e a ampliação
dos recursos destinados ao desenvolvimento da pesquisa e à elevação do seu nível de
qualidade.
A Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro instalada na cidade de
Rio Claro desde o ano de 1999 vem desenvolvendo suas ações centradas nos três pilares,
vocação de uma instituição de ensino superior que é o ensino de graduação de qualidade,
a extensão e a pesquisa.
Dentro desta perspectiva, vem ao longo dos anos, inserida que está em uma região
com grande desenvolvimento tecnológico, motivada, na parte acadêmica, pela unidade da
UNESP e também na parte econômica, pelo seu significativo pólo de alta tecnologia e
também pelo porte de suas empresas instaladas e em sua região. A ESRC procura
diversificar a oferta de seus cursos de graduação, objetivando atender a essas demandas
existentes de formação superior na cidade e região.
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Com esta postura de desenvolvimento institucional, abriga-se em seus quadros um
número significativamente maior de professores e funcionários e principalmente de
estudantes.
Considerado este panorama, tem-se a certeza de estar contribuindo, de maneira
significativa, com o desenvolvimento social, econômico e financeiro da cidade de Rio
Claro e também com sua região de abrangência.
Ainda quanto ao meio ambiente e os projetos relacionados à memória culturas e
produção artística e do patrimônio, a Instituição tem como metas:
I – realizar um diagnóstico da inserção dos egressos no mercado de trabalho e de
seu itinerário profissional;
II - realizar o levantamento completo do impacto econômico da Instituição na
região;
III - realizar a avaliação dos efeitos e da importância social da prestação de
serviços institucional;
IV - consolidar e expandir as unidades de prestação de serviços à comunidade
local e o programas de formação continuada;
V - desenvolver e/ou associar-se a campanhas e projetos de preservação cultural
e ambiental, ampliando o Programa “Preservação da memória”;
I - desenvolver uma política pró-ativa de prestação de serviços para o setor
produtivo, englobando programas de educação continuada e de capacitação profissional;
VII – Estimular pesquisas científicas e projetos de extensão que tenham como
tema gestão do meio ambiente; responsabilidade social; terceiro setor; preservação do
patrimônio e da memória local; entre outros.

Em relação à memória cultural e do patrimônio público as atividades extra sala de
aula tem proporcionado aos alunos contato direto com eventos culturais e pesquisas nas
entidades históricas da cidade e região. Foi desenvolvido um projeto de atividade
integralizadora no curso de Pedagogia e Arquitetura e Urbanismo, que visava o resgate
da memória cultural e do patrimônio público existente na cidade de Rio Claro. Os estudos
foram desenvolvidos em Entidades Históricas da cidade de Rio Claro/SP, e contemplaram
Escolas, Museus, Casarões antigos que foram tombados como Patrimônio Histórico, entre
outros. Destaca-se que o curso de Arquitetura organizou também a primeira Mostra de
Arte, apresentando o resgate desse patrimônio.
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Nos anos de 2015 a 2017 foram realizadas diversas visitas a Pinacoteca da cidade
de Rio Claro, para incentivar essa prática, além disso, o curso de Arquitetura e Urbanismo
têm participado com frequência das discussões do novo plano de mobilidade urbana da
cidade, colaborando com ideias para o novo documento da cidade.
Desde de 2014 é organizada a Exposição Étnico Racial que envolve a comunidade
escolar como um todo mostrando um pouco da diversidade em seu sentido mais amplo.
Em pareceria com o Arquivo Público Histórico e Pedagógico de Rio Claro são
organizados muitos eventos oferecidos a toda comunidade escolar.
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EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS

Contemplando o eixo 3 iremos apresentar a organização das políticas para o
ensino, a pesquisa e a extensão da IES. Além disso, como é a comunicação com a
sociedade e quais as ações são decorrentes desta natureza.

Ensino, Pesquisa e Extensão

Nesse contexto, a Instituição tem como principais objetivos:
I- Pesquisa, contribuição e avaliação no processo de desenvolvimento do PDI;
II - Aperfeiçoamento contínuo dos processos de seleção de alunos;
III - Desenvolvimento de um sistema de acompanhamento de egressos. Neste
sentido, a CPA ampliou a forma de coleta de dados enviando um e-mail para os alunos
que já concluíram o curso. Para o ano de 2015, manteve-se a metodologia de envio de email para os egressos e incluímos o formulário impresso no ato da colação de grau oficial.
Observou que no último ano não estávamos conseguindo um retorno satisfatório somente
com o envio de e-mails.
IV - Indução da procura pelas oportunidades educacionais oferecidas pela
Instituição.
V - Diminuição da evasão e da reprovação estudantil. Foram adotadas estratégias
de ensino-aprendizagem que buscam criar uma diversidade metodológica e uma ampla
variação nas avaliações dos alunos em sala de aula. Além disso, há atividades
complementares e oficinas de extensão que visam estimular a participação dos alunos e
aumentar seus conhecimentos a respeito dos mais variados temas envolvidos com os
cursos existentes. Outra contribuição importante é o NAP – que vem atuando com alunos
e professores dando um suporte as dificuldades apresentadas por discentes e docentes;
VI - Aperfeiçoamento da formação acadêmica mediante a melhoria dos serviços
de apoio ao estudante e a adoção de inovações no processo de ensino-aprendizagem. A
preocupação é constante no sentido de discussão e melhoramento das práticas
pedagógicas existentes. As coordenações de curso e seus professores frequentemente se
reúnem para rever e discutir melhorias em seus projetos pedagógicos e essa prática
intensificou-se com a criação dos NDEs – (Núcleos Docentes Estruturantes) de cada
curso;
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VII - Estímulo à formação integral do estudante. Como já afirmado, isso ocorre
por meio de atividades extra sala de aula tais como visitas técnicas, palestras e projetos
de extensão;
VIII - Estímulo à participação estudantil na vida institucional, acontecendo por
meio de representação estudantil nos órgãos colegiados. Em toda reunião de Conselho os
alunos são convocados a participarem, além da participação efetiva no Centro Acadêmico
e nas reuniões de representantes de sala. Destaca-se que alguns cursos já incorporam no
colegiado representantes de todas as salas oportunizando aos alunos apresentarem seus
diferentes pontos de vista. Ressalta-se que os alunos têm apenas direito a um voto;
A formação complementar e integral dos alunos acontece também por meio das
Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares (AACC), ou Atividades Teórico –
Práticas (ATP), conforme as nomenclaturas definidas em cada curso sob orientação das
novas diretrizes educacionais publicadas pelo MEC. Além disso, os cursos disponibilizam
horas de Atividades Integralizadoras (AI) que estão vinculadas as disciplinas na
realização de projetos ou atividades de aprofundamento conforme previsto nos projetos
pedagógico de cada um dos cursos. Essas atividades oportunizam os alunos a prática
como componente curricular e tem sido apontada com um diferencial em disciplinas que
o tempo de aula não é suficiente para o trabalho.

Ensino de Graduação

Segundo o PDI a ampliação das atividades de ensino de graduação da Escola
Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro está orientada por diretrizes básicas que
priorizam o aluno como centro das perspectivas. Para tanto, é necessário um novo
paradigma de educação que tenha como foco o aprender a conhecer; aprender a fazer;
aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros e aprender a ser. Tal fato procurará
educar seus estudantes para que sejam cidadãos bem-informados e profundamente
motivados, capazes de pensar criticamente e de analisar problemas da sociedade, de
procurar soluções para seus problemas e, sobretudo, de assumir responsabilidades sociais,
comprometidos com as necessidades locais, regionais e nacionais. Outra diretriz que se
destaca na orientação para avaliação dos cursos e novas solicitações é o acompanhamento
dos egressos emanados dos diferentes cursos de graduação ofertados pela instituição, a
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fim de constituir-se numa ação permanente de aferição, pertinência, reformulação e
qualidade dos cursos ministrados.
A formação dos professores também é fundamental para conseguirmos a
excelência acadêmica e isso acontece por meio de contratação de professores qualificados
com mestrado e doutorado.
Para contar com um corpo discente com sólida formação escolar sabendo dos
problemas que o sistema educacional brasileiro enfrenta, orientamos os alunos por meio
de capacitações em cursos e oficinas para melhor atendê-los. Neste sentido, faz-se
necessário o fornecimento de suporte acadêmico que possibilite ao aluno a superação de
deficiências básicas. Para auxiliar esse fato todo início de ano realizamos cursos básicos
de Matemática e de Língua Portuguesa na primeira semana de aula. Entretanto, tendo em
vista a necessidade de complementar esta iniciativa com atividades de aprendizado
contínuas, salienta-se a necessidade de cursos de conhecimentos básicos, além de trabalho
de monitorias nas áreas supracitadas ao longo do período letivo. Tais atividades visam
possibilitar ao aluno a superação de suas deficiências básicas, permitindo-lhe a melhoria
do aprendizado acadêmico.

Avaliação dos discentes sobre o ensino de graduação

Em relação aos cursos de graduação a ERSC o gráfico a seguir mostra o número
de alunos regularmente matriculados na IES:
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Apesar de toda a crise financeira e econômica que tem tomado conta do país, o
número de alunos tem mantido uma regularidade nos últimos anos, embora apresente uma
pequena queda.
A ESRC tem adotado as seguintes políticas para os seus cursos de graduação:
a) monitoramento e análise do entorno socioeconômico e educacional, para
identificação das necessidades e carências educacionais;
b) buscar o aperfeiçoamento contínuo dos processos de seleção de alunos;
c) desenvolver um sistema de acompanhamento de egressos;
d) indução da procura pelas oportunidades educacionais oferecidas pela
Instituição;
e) diminuição da evasão e da reprovação estudantil;
f) aperfeiçoamento da formação acadêmica, mediante a melhoria dos serviços de
apoio ao estudante e a adoção de inovações no processo de ensino-aprendizagem;
g) estímulo à formação integral do estudante;
h) estímulo à participação estudantil na vida institucional.

De acordo com essas estratégias, foram estabelecidas as seguintes metas e ações
para a política de ensino de graduação da Escola Superior de Tecnologia e Educação de
Rio Claro:
a) criação e implantação de novos cursos de graduação no período de vigência do
PDI;
b) desenvolvimento de processos institucionais permanentes que assegurem a
capacitação de pessoal na área de seleção de alunos;
c) elevação contínua dos padrões estabelecidos para a seleção de alunos;
d) valorização crescente dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio na
seleção e no aproveitamento interinstitucional dos estudantes;
e) desenvolvimento de campanhas de informação sobre os serviços educacionais
oferecidos;
f) incremento do contingente do corpo discente nos próximos cinco anos;

No tocante a avaliação dos alunos no quesito a infraestrura da escola os alunos
colocam como positiva seus espaços. Os gráficos a seguir retratam essa realidade. Se
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observarmos os índices de bom e ótimo estes somam sempre mais de 50% da população
que respondeu o questionário. Vejamos:

Nos anos de 2015 e 2016 os alunos relataram queixas nas questões abertas quanto
a cobertura de acesso aos blocos C, D e destes para o espaço da cantina. Em 2017, foi
iniciada e finalizada a obra de colocação de toldos o que facilitou a passagem dos alunos
em dias com chuvas e atendeu uma solicitação que já vinha aparecendo de forma mais
frequente.
Os espaços de cantina e xerox são terceirados e segundo os apontamentos dos
alunos têm-se mostrado com atendimento satisfatório, totalizando entre bom e ótimo uma
média de 75%.
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No quesito ventilação, a instituição tem buscado mecanismos para atender as
solicitações dos alunos, nos últimos três anos foi apontado como fragilidade e neste
sentido, foram instalados mais ventiladores nas salas de aula.

No quesito de ensino e aprendizagem os alunos são convidados a responder
dezoito perguntas que envolvem cada disciplina cursada. Desta perguntas, quatorze são
da disciplina e quatro refere-se ao atendimento do coordenador do curso.

Questão 1: O conhecimento anterior para cursar essa disciplina
Questão 2: Utilização da bibliografia indicada pelo professor
Questão 3: Participação nas aulas
Questão 4: Frequência de estudo
Questão 5: Frequência nas monitorias
Questão 6: Apresentação do plano de ensino (programa da disciplina, com bibliografia
diversificada e atualizada)
Questão 7: Utilização de recursos didáticos (informática, audiovisual, dinâmica de
grupo, seminários, entre outros)
Questão 8: Atenção que o professor dá às dúvidas apresentadas e disposição para resolvêlas em aula ou fora de aula
Questão 9: Critérios e instrumentos de avaliação utilizados
Questão 10: Discussão das avaliações, análise dos resultados e promoção em sala de aula
da revisão e correção
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Questão 11: Clima de respeito mútuo desenvolvido pelo professor
Questão 12: Valorização da participação dos alunos nas aulas pelo professor
Questão 13: Dê uma nota de 0 à 10 ao DESEMPENHO GERAL do docente
DISSERTATIVA (NÃO OBRIGATÓRIA)) Questão 14: Há algum comentário que
você queira fazer sobre os professores que ministraram aula esse semestre?
Questão 15: Atendimento do coordenador ao aluno
Questão 16: Atendimento do coordenador na resolução de problemas
Questão 17: Frequência com que o coordenador divulga informações, direitos e deveres
dos alunos
Questão 18: Empenho do coordenador na divulgação de feiras, cursos e serviços
oferecidos pelo curso

Cabe destacar que cada professor recebe seu relatório individualmente e os
coordenadores de curso tem acesso a avaliação de todos os seus docentes. Esses
resultados têm ajudado nos momentos principalmente de atribuição de aula e até mesmo
quanto a orientação da prática docente.

Pesquisa

Quanto às atividades de Pesquisa foi criado o Núcleo de Iniciação Científica e
Extensão – NICE, previsto no PDI, por meio do qual se institucionalizou a pesquisa, em
nível de Iniciação Científica, e também a congregação no Núcleo de todas as atividades
de extensão promovidas pela instituição.
São os objetivos do NICE:
● Estabelecer, inicialmente, uma infraestrutura que tenha a capacidade de
oferecer suporte necessário aos discentes, aos pesquisadores, aos
professores e à comunidade para a realização de trabalhos envolvidos com
o Programa de Iniciação Científica (PIC) ou com o Programa de Extensão
(PE) e que estejam em conformidade com a realidade da ESRC.
● Criar uma relação entre ensino, pesquisa de iniciação científica e
atividades de extensão a fim de enriquecer o processo pedagógico,
favorecendo a socialização do saber acadêmico e estabelecer uma
dinâmica que contribui para a participação da comunidade na vida
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universitária. Neste sentido, sempre há programação de visitas técnicas,
palestras, Semana do Conhecimento, entre outros, abertos à comunidade
local;
● Fomentar as atividades dos docentes, dos discentes, e da comunidade
envolvidos com a pesquisa em projetos de iniciação científica e projetos
de extensão nas diversas áreas do conhecimento;
● Firmar convênios com entidades patrocinadoras de pesquisas e/ou de
bolsas para pesquisadores;
● Propiciar, através de meios escritos e/ou falados, a divulgação do NICE, a
difusão dos conhecimentos gerados e dar oportunidade para que seus
pesquisadores possam se relacionar com os de outras entidades, bem como
para que possam participar de eventos organizados por entidades
congêneres;
● Zelar pela execução dos Programas de Iniciação Científica (PIC) e de
Extensão (PE) conforme diretrizes traçadas nos regulamentos definidos
pela ESRC.
São objetivos do Programa de Iniciação Cientifica (PIC):
● Oferecer atividades acadêmicas complementares à estrutura curricular;
● Fomentar a produção acadêmica dos discentes vinculados ao programa em
conjunto com os docentes;
● Iniciar o participante do Programa de Iniciação Científica para o acesso à
pós – graduação;
● Estimular o aumento da produção científica dos docentes;
● Incentivar o envolvimento dos docentes em atividades de pesquisa de
iniciação científica e de orientação discente;
● Estabelecer uma relação entre os Cursos e a comunidade empresarial,
através do tratamento científico de problemas dessa comunidade;
● Contribuir para a sistematização e para a institucionalização da Pesquisa
de Iniciação Científica no âmbito da ESRC;
● Contribuir para a sistematização e para a institucionalização da Pesquisa
de Iniciação Científica no âmbito da ESRC.
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Além do NICE, as atividades de pesquisa que a Instituição se propôs a adotar
seguem as normatizações descritas abaixo:

I - elaboração do Plano Institucional de Desenvolvimento da Pesquisa, garantindo
a máxima sinergia entre o desenvolvimento da graduação, da pós-graduação e a
institucionalização da pesquisa, buscando parcerias com outras Instituições de ensino e
pesquisa, bem como empresas da região.
II- investimento em linhas e programas de pesquisa que apresentem grande
potencial de retorno institucional, alto nível de pertinência e relevância sociais;
III - incentivo ao desenvolvimento de projetos de pesquisa interdisciplinares;
IV - desenvolvimento de um sistema de avaliação contínua das atividades de
pesquisa;
V - definição de um processo de financiamento adequado e permanente para as
atividades de pesquisa.

A partir dessas estratégias, a Instituição implementará as seguintes metas e ações:
I - definir áreas prioritárias, para investimento em pesquisa;
II - concentrar a maior parte dos projetos de pesquisa vinculados a essas áreas com
temas diretamente relacionados à realidade sócio-econômica regional e seu
desenvolvimento;
III - estabelecer convênios com empresas, órgãos oficiais e organizações sociais
para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, preferencialmente de natureza
interdisciplinar;
IV - desenvolver mecanismos capazes de assegurar a difusão dos e produtos e
resultados da pesquisa;
V - envolver alunos de graduação e de pós-graduação no desenvolvimento de
projetos de pesquisa, visando à iniciação científica e à qualificação profissional;
VI - destinar, a partir de 2009, um percentual fixo da receita líquida da Instituição
para o fomento da pesquisa;
VII - identificar agências e programas nacionais de financiamento da pesquisa,
que possam se constituir em fontes complementares de recursos para o desenvolvimento
dessa atividade;
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VIII – assegurar o apoio institucional aos estudantes que realizam iniciação
científica no desenvolvimento dos projetos de pesquisa;
IX - implantar a sistemática de seminários internos de pesquisa, para discussão
dos projetos e de seus resultados, parciais e finais;
X - adequar os recursos institucionais na área de informática, para garantir o
acesso dos pesquisadores a sistemas de informação nacionais e internacionais;

O objetivo, as estratégias, metas e ações referentes à atividade de pesquisa têm
como elemento de articulação privilegiado, um programa de iniciação científica a ser
instituído, sendo entendimento institucional que o investimento em pesquisa só terá
sentido se contribuir para o aprofundamento e a diversificação das atividades desta.
Nessa perspectiva, as atividades de iniciação científica devem ser compreendidas
e desenvolvidas por um Programa Institucional de Iniciação Científica, cuja finalidade
básica será a ampliação e generalização das atividades de aprimoramento da formação
dos estudantes matriculados nos cursos de graduação mantidos pela instituição, mediante
o seu envolvimento e treinamento nas atividades de investigação científica sob orientação
docente.
Com este programa, pretende-se a plena institucionalização da iniciação Científica
procurando:

I - inserir o aluno de graduação na comunidade acadêmica através da divulgação
de seus trabalhos e do convívio com a comunidade científica e o universo empresarial;
II - incentivar o intercâmbio entre as diversas áreas de pesquisa, buscando a
geração de trabalhos interdisciplinares;
III - propiciar o intercâmbio entre alunos, professores e outros profissionais
consagrados no meio científico;
IV - motivar o jovem investigador, pela publicação de trabalhos, a redigir suas
pesquisas de acordo com as normas técnicas vigentes.

Para atingir plenamente os objetivos pretendidos, serão adotadas as seguintes
medidas:
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I - Incrementar o programa institucional de iniciação científica, vinculando-o aos
planos de ensino de graduação, à pesquisa institucionalizada e à extensão, levando-se em
consideração as características locais e regionais.
II - Implantar um sistema centralizado de coordenação e acompanhamento da
execução dos projetos de iniciação científica.
III - Criar um Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PBIC), que reserve
recursos orçamentários anuais para esse programa.
IV- Concentrar os recursos desse programa preferencialmente nas áreas de
importância estratégica, do ponto de vista científico e social, e nas quais a Instituição
conte com recursos humanos qualificados para orientação;
V - firmar parcerias com organizações (públicas e/ou privadas), mediante a
assinatura de convênios, com a finalidade de fomentar projetos de iniciação científica.
VI - Estabelecer acordos de cooperação mútua com instituições de ensino e de
pesquisa, para execução de projetos comuns.

Deve ser considerado que as características de nossos alunos para desenvolver
pesquisas de iniciação científica são muito limitadas em vários sentidos: desde sua
formação deficiente anterior ao ensino superior até o tempo de dedicação que a pesquisa
requer, pois a grande maioria deles trabalha em período integral, seja diurno ou noturno.
Essa realidade não acontece só na ESRC, mas várias instituições semelhantes também
enfrentam essa questão.
No entanto, o estímulo à pesquisa existe, porém assim que houver mais alunos
com disponibilidade será possível desenvolver pesquisas; formar equipes de alunos e
professores. Dessa forma, se concretizará a integração entre ensino, pesquisa e extensão.
Em 2015 foi realizada a quinta edição da mostra de trabalhos científicos da
ASSER – Rio Claro. Essa mostra é uma forma encontrada pela Instituição para que os
alunos exponham seus trabalhos, tanto de iniciação científica como de conclusão de
curso. Foram inscritos e apresentados 96 trabalhos dos diferentes cursos. No site
http://eventosasser.com.br/anais/anais2sem2015.pdf, os alunos tem a possibilidade de
inscrever seus trabalhos, obter informações, além do certificado de participação e os
Anais completo do evento.
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No primeiro semestre de 2016 tem-se o total de 196 trabalhos enviados para o
evento dos cursos: Bacharelado em Fisioterapia, Bacharelado em Nutrição, Licenciatura
em Pedagogia, Licenciatura em Educação Física, Bacharelado em Arquitetura e
Urbanismo, Bacharelado em Engenharia de Produção, Bacharelado em Administração,
Bacharelado em Farmácia, Tecnólogo em Design de Interiores, Bacharelado em Sistemas
de Informação, Bacharelado em Engenharia Civil e Bacharelado em Educação Física. O
processo de envio e avaliação de resumos foi realizado por meio de um sistema
desenvolvido pelo Curso de Bacharelado em Sistema de Informação denominado Portal
Eventos ASSER.
No segundo semestre de 2016 ocorreu a VIII Mostra de Iniciação Científica e
Semana do Conhecimento nos dias 24, 25 e 28 de novembro de 2016 reuniu um total de
285 resumos que estão divididos em formato de apresentação painel ou comunicação oral.
Do total de 285 trabalhos apresentados vale ressaltar as principais contribuições para os
cursos de Bacharelado em Fisioterapia (7,7%), Bacharelado em Nutrição (14%),
Licenciatura em Pedagogia (18,2%), Licenciatura em Educação Física (6,3%),
Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (8,8%), Bacharelado em Engenharia de
Produção (15,1%), Bacharelado em Administração (20%), Bacharelado em Farmácia
(2,5%), Tecnólogo em Design de Interiores (1%), Bacharelado em Sistemas de
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Informação (3%), Bacharelado em Engenharia Civil (2,5%) e Bacharelado em Educação
Física (1%).
Em síntese, do ano de 2014 para o ano de 2016 pode-se inferir que houve um
crescimento médio de cerca de 83% em relação aos anos anteriores - vide prefácio edição
de 20162 (ANTONIO, 2016) do evento, disponível no endereço eletrônico. Nesse caso,
sugerindo a importância do evento diante da comunidade e também dos discentes e
docentes.
Em 2017 a "IX Mostra de Iniciação Científica e Semana do Conhecimento da
Faculdade ASSER de Rio Claro" consolidou o amplo engajamento e direcionamento de
atividades voltadas para a prática da pesquisa e extensão.
Em relação aos três anos que são parte deste relatório observa-se um crescente
da participação dos alunos como pode ser observado no gráfico a seguir:
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Em relação à quantidade de trabalhos por curso, tem-se o seguinte quadro:

2

http://eventosasser.com.br/anais/
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Quantidade de Trabalhos por Curso da Faculdade ASSER
ano 2017
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Curso

Sabe-se que um fator essencial que contribui para a melhoria da qualidade de
ensino é o desenvolvimento de pesquisas e programas de extensão associados ao ensino
de graduação e pós-graduação. Portanto, todos os envolvidos nesse processo – gestores,
coordenadores, professores e alunos – tem a responsabilidade de estimular, criar,
organizar e desenvolver programas de pesquisa e extensão dentro da ESRC.

Extensão

O Programa de Extensão (PE), que também faz parte do NICE, foi concebido
como um processo educativo e científico que integra o ensino e a extensão e viabiliza a
relação transformadora entre a ESRC e a Sociedade.
O PE compreende aos seguintes cursos e projetos de extensão:
I - Cursos de capacitação, de aperfeiçoamento e temático que visam qualificar
profissionais para atender demandas da sociedade, sendo assim:
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O Curso de capacitação é um sistema organizado de uma ou mais disciplinas,
ministrado aos alunos, ex-alunos e a comunidade em geral, graduados ou não, que visa
qualificar profissionais em campo determinado de conhecimento e voltado ao
desenvolvimento de competências específicas em determinada área. Possui duração
mínima de 120 horas-aula e corresponde a realização de um conjunto de disciplinas que
perfazem um módulo completo.
O Curso de aperfeiçoamento é um sistema organizado de uma ou mais disciplinas,
ministrado aos alunos, ex-alunos e a comunidade em geral graduados ou não, que visa
aprofundar conhecimentos em campo determinado com duração mínima de 30 horasaula.
O Curso temático é um sistema organizado de apenas uma disciplina, ministrado
a alunos, ex-alunos e a comunidade em geral graduados ou não, que visa difundir o
progresso do conhecimento em determinada área ou disciplina com duração mínima de
04 horas-aula.
Os Cursos de capacitação, aperfeiçoamento ou temático poderão ser ministrados
por docentes ou pesquisadores e especialistas vinculados ou não à ESRC.
III - As seguintes atividades também são consideradas como projetos de extensão
e podem ser desenvolvidos por um ou mais docentes:
Cursos de difusão que são atividades de divulgação cultural, científica, técnica,
tecnológica ou desportiva e se destinam ao público em geral, sem exigência de
escolaridade mínima.
Projetos dirigidos à educação básica. Estes cursos têm acontecido todo início de
período letivo;
Exposições e feiras. A ESRC preocupa-se com participação e criação de eventos
neste sentido.
Promoção e organização de eventos científicos, técnicos, tecnológicos, culturais e
desportivos.
Contribuição

em

eventos

científicos,

técnicos,

tecnológicos,

culturais,

desportivos, palestras, conferências, seminários, simpósios, jornadas, encontros, oficinas,
reuniões e congressos.
Participação em projetos comunitários.
O evento “Semana do Conhecimento”, realizado desde 2002, com a exposição de
Stands, realização de Oficinas e também de mesas redondas e palestras; o Painel de alunos
79

sobre seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e as visitas e participações periódicas
ao CIC da UNICEP São Carlos contemplam o item g. e h.
A participação em projetos comunitários também é frequente, pois a ESRC está
sempre realizando campanhas para arrecadação de alimentos, agasalhos, Trote Solidário,
Doação de Sangue, Ovos de Páscoa, Cestas de Presentes de Natal, entre outros.

Responsabilidade Social
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Destacaram-se as seguintes atividades no ano de 2017:

⮚ Janeiro de 2017 – Zumba Shopping Rio Claro. Foi organizado pelo curso de Educação
física no mês de janeiro atividades físicas de Zumba, para incentivar a necessidade de
atividade física e combater o sedentarismo.
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⮚ 17/01 – Representação Conselho de Saúde - As coordenadoras dos cursos de
Nutrição, Valéria Aparecida Ferratoni, e Fisioterapia, Kelly Cristina dos Santos
Berni, participaram da Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Rio Claro,
na qual foram discutidas as ações para a Conferência Municipal de Saúde da
Mulher. Essa atividade é integrante da política de comunicação da faculdade com
a comunidade externa, visando melhorar a qualidade de ensino pautada nas
demandas da sociedade.
⮚ 20/01 - Data em que se comemora o dia do farmacêutico. O Curso de Farmácia
Asser e a Academia Smart fit promoveram algumas atividades relacionadas à
saúde, mostrando a importância do profissional farmacêutico na Saúde. Foram
feitas orientações sobre possíveis riscos ao diabetes e hipertensão fazendo testes
rápidos de glicemia e aferindo a pressão arterial antes e após a atividade física na
academia. Cerca de 40 pessoas passaram pelo atendimento.
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⮚ 29/01 – Teatro de Fantoches Shopping – Os alunos do curso de Pedagogia
realizaram teatro de fantoches durante o primeiro semestre no espaço do shopping.
Acreditando na eficácia que atividades lúdicas propõem ao desenvolvimento
cognitivo e social das crianças, os alunos do curso de Pedagogia da faculdade
ASSER de Rio Claro promoveram a Contação de Histórias no Shopping Center
de Rio Claro, no primeiro semestre no shopping. A coordenadora do curso de
Pedagogia, Daniela de Abreu, comenta sobre os benefícios do brincar, dizendo
que faz parte da natureza humana brincar. “Auxilia no desenvolvimento físico,
motor, social e cognitivo. Além disso, favorece princípios como cooperação,
liderança e competição”, disse a coordenadora. A Lei 8.069, de 13 de julho de
1990, denominada Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescenta no Capítulo
II, Art. 16°, Inciso IV, que toda criança tem o direito de brincar, praticar esportes
e divertir-se. Assim, o brincar ajuda na resolução de problemas, desenvolve a
criatividade, as capacidades físicas, perceptivas, emocionais, intelectuais e sociais
e sem que a criança perceba, favorece um aprendizado leve e natural.
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⮚ 14/02 – Reunião no Núcleo de Educação em Saúde da Fundação Municipal de
Saúde de Rio Claro. Os cursos de Educação Física, Farmácia, Fisioterapia e
Nutrição, representados por suas coordenadoras participaram da reunião no
Nucleo de Educação em Saúde da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro. A
reunião teve como objetivo aproximar a nova gestão da Instituição a vim de
estreitar a parceria já existente deste 2010. Neste encontro foram discutidas
propostas de aumento dos campos de estágio, desenvolvimento de Cursos de
Capacitação e Atualização para os funcionários da Prefeitura, ministrados pelos
docentes da Faculdade ASSER. Além disso, foram apontadas possíveis parcerias
multidisciplinares. Essa parceria é importante para os cursos da Faculdade
ASSER, uma vez que contribui para a formação integral, generalista, responsável
e ética dos alunos.
⮚ 22/02 – Participação da campanha de Doação de Sangue.
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⮚ De 10 a 28/02 – Doação de Anjinhos para 500 crianças Carentes. Os alunos de
todos os cursos da IES foram convidados a participar da confecção dos anjinhos
do bem.

⮚ 07/03 – 22ª Semana Municipal da Mulher. Em comemoração à 22 semana da
MULHER, decreto de Lei 165/1991 com o Tema: Mulheres Iluminadas a Asser
por meio dos cursos da saúde esteve presente no dia de hoje, 7 de março
participando do Café da Manhã no Hotel Central Park.

⮚ 14/03 – Oficina: Como relaxar corpo e mente no ambiente de trabalho a
coordenadora e alunos do curso de Fisioterapia realizaram a oficina de como
relaxar corpo e mente no ambiente de trabalho. Neste evento os alunos
ensinaram as pessoas presentes exercícios de alongamento, respiração e
meditação como forma de relaxar e melhorar a qualidade de vida no ambiente
de trabalho. O evento também contou com a presença de Fernanda Picolli, que
ensinou exercícios de Yoga. O evento foi aberto ao público e estava inserido na
programação das comemorações ao Dia Internacional da Mulher, além de
contribuir com as atividades de promoção da saúde e comunicação da faculdade
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com a comunidade externa. As atividades foram realizadas no Núcleo
Administrativo Municipal e contou com a presença de cerca de 40 servidores
públicos

⮚ 15/03 – Palestra Incontinência Urinária. A coordenadora e a aluna Amanda
Ritter, do último ano de Fisioterapia, ministraram palestra sobre a Incontinência
urinária, destacando para a população as causas dessa alteração, os tipos de
tratamento e as consequências para a saúde, além de abordar a importância da
Fisioterapia no tratamento. O evento foi aberto ao público e estava inserido na
programação das comemorações ao Dia Internacional da Mulher, além de
contribuir com as atividades de promoção da saúde e comunicação da faculdade
com a comunidade externa. Após a palestra, foram realizados exercícios para
prevenção da incontinência urinária. As atividades foram realizadas no
anfiteatro da ASSER e contou com a presença de cerca de 20 pessoas entre
professores, alunos e comunidade externa.
⮚ 16/03 – Oficina de Avaliação e orientações posturais. Neste evento os alunos do
curso de fisioterapia ensinaram as pessoas presentes sobre os cuidados com a
posturas nas atividades do dia a dia, enfatizando as posturas corretas para dormir,
sentar, levantar, usar o celular e computador. Foram realizadas também
avaliações individuais e indicações e exercícios específicos, além disso,
identificaram-se dois casos com necessidades de tratamento fisioterapêuticas
que foram encaminhados para a Clínica de Fisioterapia da ASSER. O evento foi
aberto ao público e estava inserido na programação das comemorações ao Dia
Internacional da Mulher, além de contribuir com as atividades de promoção da
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saúde e comunicação da faculdade com a comunidade externa. As atividades
foram realizadas na Clínica de Fisioterapia da ASSER e contou com a presença
de cerca de 20 pessoas da comunidade interna e externa.
⮚ 16 e 17/03 – Mês da Mulher – Whirpool. Os cursos de Farmácia, Fisioterapia,
Nutrição representados pelas coordenadoras dos cursos de Nutrição e Farmácia e
professora do Curso de fisioterapia participaram da comemoração do Mês da
Mulher na Whirpool. Várias atividades voltadas ao bem-estar e saúde da mulher
foram desenvolvidas como:
-Avaliação da Pressão Arterial;
-Avaliação da glicemia;
-Avaliação de Medidas Corporais;
-Avaliação do risco cardíaco;
-Orientações nutricionais;
-Massagem relaxante.
As atividades foram realizadas no Showroom da Whirpool e foram atendidas
mais de 200 mulheres.

Páscoa Solidária - No último dia 12 de abril, a faculdade fez a entrega de ovos de
Páscoa e doces para 200 crianças, na Páscoa Solidária, no Projeto Brincando e
Aprendendo e São José, como parte das ações de Responsabilidade Social da
Instituição de Ensino. Neste ano, a iniciativa já completa 11 anos em Rio Claro,
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levando além do chocolate, mais esperança e solidariedade às comunidades
assistidas. Alunos, professores e funcionários da faculdade foram envolvidos nas
arrecadações.

⮚ 21/03 – Reunião Conselho de Saúde - A coordenadora do curso de Nutrição,
Valéria Aparecida Ferratoni, participou da Reunião do Conselho Municipal de
Saúde de Rio Claro. Essa atividade é integrante da política de comunicação da
faculdade com a comunidade externa, visando melhorar a qualidade de ensino
pautada nas demandas da sociedade.
⮚ 26/03 – 3ª Caminhada Quem Ama Não Mata, Não Agride, Não Maltrata Homens e
Mulheres Pelo Fim da Violência Contra a MULHER. O dia internacional da
mulher, 8 de março, marca a luta de tantas mulheres por igualdades de direitos e
pelo fim da violência contra a mulher. A faculdade Asser aproveitando o mês de
março que já ficou marcado como o “mês da Mulher” organizou no dia 26 de março
de 2017, a 3ª Caminhada "Quem Ama Não Mata, Não Agride, Não
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Maltrata"...Homens e Mulheres Pelo Fim da Violência Contra a MULHER,
realizada no Boulevard (aeroclube). Participaram da caminhada a Coordenadora do
Curso de Educação Fisica Giselda Costa, Coordenadora do Curso de Nutrição
Valéria Ferratone, Professor Bruno Alleoni, alunos da Asser e pessoas da
Comunidade.

⮚ 06/04 – Comemoração ao Dia Mundial da Saúde ASSER – Os Cursos da Saúde
da Faculdade Asser, Nutrição, Fisioterapia, Farmácia e Educação Física
promoveram diversas atividades voltadas à saúde e qualidade de vida, em
comemoração ao dia mundial da Saúde. As atividades incluíram:
- Orientações sobre alimentação saudável, com o tema: “Quer ter uma vida
saudável: Desembale menos e descasque mais”
- Avaliação do IMC (Indice de Massa Corpórea),
- Alongamento
- Zumba
- Teste rápido de glicemia e aferição da pressão arterial para avaliar o risco ao
diabetes e hipertensão.
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⮚ 06 e 08/04 - Semana da Saúde ASSER-Smart fit. O Curso de Farmácia da
Faculdade Asser junto com a Academia Smart fit e o fisioterapeuta Pedro Costa
promoveram uma comemoração nos dias 6 e 8 de abril investigando e fazendo
orientações sobre possíveis riscos ao diabetes e hipertensão fazendo testes rápidos
de glicemia e aferindo a pressão arterial antes e após a atividade física na
academia. Cerca de 40 pessoas passaram por dia de atendimento.

⮚ 21/05 – Feira do Jovem Empreendedor. Em comemoração ao Dia Internacional
do Trabalho, a Faculdade Asser, por meio da Assessoria de Políticas Públicas
Especiais para a Juventude e a Câmara Municipal de Rio Claro, sediou a Feira do
Jovem Empreendedor. Além da presença de representantes de diversas áreas de
atuação, a feira teve alimentação oferecida por meio de Food Trucks, além de
atrações musicais. De acordo com a comissão organizadora, o evento teve como
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objetivo auxiliar e nortear jovens na decisão da carreira profissional. Previsto no
Plano Nacional da Juventude, a iniciativa propõe expandir o conhecimento do
público a respeito das áreas existentes. A faculdade Asser, por sua vez, se colocou
à disposição para fazer parte da iniciativa pública e terá representantes de diversas
áreas, tais como Arquitetura, Administração, Pedagogia, Fisioterapia, Nutrição,
Farmácia, Engenharias Civil e de Produção.

⮚ 28/05 - I Caminhada Adote. Os alunos dos todos os cursos da Asser
acompanhados das professoras Natalia Fiocco, Giselda Costa e Gina Palma
participaram com diversas atividades voltadas à saúde, da I Caminhada do grupo
Adote para incentivar a adoção. O Grupo Adote prioriza a preservação dos
vínculos familiares e a integração em família substituta. A Entidade orienta,
aconselha e acompanha famílias em processo de adoção.

90

⮚ 02/06, 06/06 e 07/06 – Oficina da Postura: Escola Municipal Sylvio de Araujo. O
curso de Fisioterapia, representado pelo ex aluno Vinicius de Araujo realizou uma
oficina de Postura com os alunos da escola. Na oficina foram realizadas avalições
posturais, além de orientações das posturas corretas no dia a dia.
⮚ 06/06- Orientações em Saúde na Escola Sylvio de Araújo. Os cursos de Nutrição,
Farmácia e Fisioterapia da Asser, sob orientação da professora Silvia Noda,
realizaram orientações em saúde para pais de alunos e funcionários da escola
Sylvio de Araújo. Foram realizadas um Oficina de conscientização do Guia
Alimentar para a população brasileira - consumo consciente sobre alimentos in
natura (frescos), minimamente processados (arroz, feijão, carne, suco de frutas...),
processados (alimentos que recebem adição de açúcar ou sal - néctar de frutas,
legumes enlatados) e ultraprocessados (formulações industriais - suco em pó,
produtos de massas congeladas, refrigerantes, macarrão instantâneo). Foram
realizados também testes de glicemia e orientações sobre o diabetes, a avaliação
da pressão arterial e orientações sobre hipertensão e massagem relaxante e
orientações posturais.

⮚ 11/06 - II Corrida VEM Viver em Movimento. Os cursos de Farmácia, Fisioterapia
e Nutrição, sob orientação das professoras Carla Pires, Valéria Ferratone, Natália
Fiocco, Silvia Noda participaram da segunda edição da Corrida e Caminhada VEM
- Viva em Movimento do Instituto Grillo. Foram realizadas orientações nutricionais
sobre os alimentos mais indicados para o consumo antes, durante e após o treino,
avaliação da pressão arterial e teste de glicemia, massagem e alongamento.
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⮚ 19 a 21/06 - XI – SIPAT – A professora a Profª Hilara Prado ministrou palestra
na Perfortex durante a XI SIPAT nos dias 19 e 21, com os temas: Modelos
Mentais: torne o seu dia mais produtivo com segurança + saúde + equilíbrio +
Perfortex. Visão Compartilhada: a gestão da informação como desenvolvimento
e capacitação profissional. A Prof. Pedagoga Empresarial Hilara Prado, esteve na
empresa Perfortex de Rio Claro durante a XI SIPAT, concretizando mais uma
parceria desde o ano de 2015 com Faculdade Asser. Foram momentos de reflexão,
experimentação e inovação, com o objetivo de levar ao ambiente organizacional
o conceito e aplicação das "Empresas que Aprendem". O contexto das
apresentações foi inspirados na obra: A Quinta Disciplina do Ph.D Peter. Além da
palestra foram realizadas diversas atividades da área de sáude e bem estar dos
funcionários da empresa, como Orientações Nutricionais sobre o consumo
consciente

sobre

alimentos

in

natura,

minimamente

processados

e

ultraprocessados; palestra sobre Ginástica Laboral e a importância da postura
correta no trabalho e nas atividades diárias e teste de glicemia e orientações sore
o diabetes, avaliação da pressão arterial e orientações sobre hipertensão.
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⮚ 22/06 - Relações Étinico – Raciais – Os alunos da disciplina de Relações ÉtnicoRaciais apresentaram banner como trabalho final da disciplina. Destaca-se que os
alunos de todos os cursos participam desta disciplina que discute a apresenta a
diversidade da cultura negra e indígena.

⮚ 25/06 - Família na Floresta. O evento tem o intuito de levar a comunidade à
Floresta Edmundo Navarro de Andrade e contou com diversas atividades
como gastronomia, artesanato, Caminhada, Corrida, Ciclismo, Astronomia e
os curso da Asser colaboraram com avaliações de Saúde, teste de glicemia,
pressão arterial além de massagem. Alunos de todos os cursos puderam
auxiliar no evento.
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⮚ 30/06 - Palestra sobre alimentação da gestante, bebe e criança. A professora e
coordenadora do curso de Nutrição Valeria Ferratone ministrou palestra sobre
alimentação da gestante, bebe e criança na empresa Whirlpool para um grupo de 20
funcionárias gestantes. O evento teve como objetivo esclarecer dúvidas acerca do
tema bem como persuadir as escolhas alimentares saudáveis neste período.

⮚ 29 de junho – Campanha Lacre solidaria – ASSER. A campanha será permanente
em nossa IES e todos os cursos, a comunidade e população em geral podem
participar.

⮚ Mês de julho – Jogos Regionais. O curso de Fisioterapia, representado pelos
alunos de pós graduação e gradução, participaram da equipe médica das
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modalidades esportivas de Rio Claro, nos jogos regionais. Os jogos ocorreram
na cidade de Americana e os alunos contribuíram com os atendimentos dos
atletas lesionados durante os jogos.

⮚
20/07 - Comemoração Dia do Homem no Shopping. Os Cursos de Farmácia
e Fisioterapia da Asser, acompanhados pela professora Silvia Noda
participaram da Comemoração do Dia do Homem no Shopping Rio Claro.
Foram realizadas atividades voltadas ao bem-estar do homem como
massagem relaxante, avaliação da pressão arterial com orientações sobre
hipertensão e teste de glicemia.
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⮚

19/08 – Dia D – Fisioterapia – CREFITO/3. No dia 19 de agosto os alunos do

curso de Fisioterapia, orientador pelas profas. Juliana Lahr, Kelly Berni e Natalia Fiocco
realiazaram atividades de fisioterapia para a comunidade rio-clarense. Esse evento foi
realizado em parceria com o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
do Estado de São Paulo. O evento Dia D da Fisioterapia teve o objetivo de apresentar,
por meio das práticas, a importância da profissão para a assistência e promoção da saúde,
além da prevenção de doenças ou distúrbios. As atividades incluíram: Orientações
posturais; orientações para prevenção e esclarecimento sobre o Acidente Vascular
Encefálico; Atividades de terapia manual; Atividades de alongamento; - Atividades
sensoriais para crianças

⮚ 25/08 – Palestra: Orientações posturais e ergonomia na UDAM. Foi realizada uma
atividade de orientação sobre ergonomia durante o uso de computadores para um
grupo de idosos que realizam o curso de Inclusão Digital. Sob supervisão da Profa.
Marina Petrella, a aluna do 8º período Mayeme Rodrigues ministrou uma palestra
educativa e, em seguida, orientou os participantes sobre a prática de alongamentos. A
atividade foi finalizada com um “Bingo de Posturas”, durante o qual houve muita
descontração e foi possível reforçar as orientações do dia!
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⮚ 06/09 – Feira de ciências Escola Estadual Profº Marcianao de Toledo Pizza.
Alunos da graduação e pos graduação em Fisioterapia participaram da Feira de
Ciências, junto aos alunos do ensino médio. Os alunos falaram sobre o
desenvolvimento fetal e a atuação da fisioterapia na gestação.

⮚ 17/09 a 23/09 – Semana Municipal da Pessoa com Deficiência "Coragem para
Alguns; Respeito para Todos”. Em parceria com a prefeitura municipal de Rio
Claro, todos os cursos se envolveram na semana de atividades participando em
palestras, caminhadas, pinquinques, oficinas entre outras atividades.

⮚ 23/09 – Ensino Responsável Superior. Alunos de todos os cursos participaram da
Semana do Ensino Responsável. No sábado dia 23 a escola ficou aberta e recebeu a
comunidade apresentando seus cursos e prestando serviços para a comunidade.
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⮚ 27/09 – Doação de Sangue. Tivemos a campanha de Doação de Sangue na IES e
alunos de todos os cursos puderam participar.

⮚ No mês de outubro são realizadas atividades em todos os cursos sobre a temática
do outubro Rosa. A campanha do outubro Rosa, que tem como objetivo estimular
a participação da população no controle do câncer de mama, que possui taxas altas
de incidência, cerca de 57.960 novos casos para 2016/2017, com risco estimado
de 56,20 casos a cada 100 mil mulheres. Assim, a ASSER- Rio Claro organizou
palestras educativas para a população de Rio Claro, nas Unidades Básicas de
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Saúde Wenzel Rio e de Vila Cristina, orientando a importância da prevenção e
detecção precoce do câncer de mama, através do autoexame, exame clínico anual
e mamografia.

⮚ 18/10 - Alunos do curso de Fisioterapia, supervisionados pela profa Mirian Vieira
e coordenadora do curso Kelly Berni, ministraram palestras sobre Câncer de
Mama na empresa e obras realizadas pela CAPREM, destacando aos funcionários
da empresa os fatores de risco para a patologia, tratamentos e autoexame.
⮚ 16/10 - Pedagogia promove atividades artísticas e esportes para crianças. Os
alunos da disciplina de Didática Geral e Didática II se uniram para desenvolver
com as crianças diferentes atividades artísticas e esportivas. Com base no Livro
Menina Bonita do laço de fita, foram desenvolvidas oficinas de fantoches,
ponteira de lápis, jogo da velha com os personagens e culinária - fizeram
paçoquinha. Após a parte manual os alunos elaboraram um circuito com
atividades de corrida, raciocínio e agilidade. Foi uma aula especial para os alunos
da Pedagogia e principalmente para as crianças.
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⮚ Da mesma forma que no mês de outubro o mês de novembro foi dedicado a
campanha Novembro Azul. Ocorreram diversas atividades em todos os cursos e
para a comunidade em geral.

⮚ 25/11 – Feira das Mães empreendedoras. A atividade aconteceu durante três vezes
no ano. É um evento aberto a toda comunidade da cidade.

⮚ 03/12 – Parceria ASSER e Damas Empreendedoras. Foi firmando um convênio
de parceria entre as duas instituições para realizarem em parceria diversas
atividades a partir de 2018. Alunos de todos os cursos serão beneficiados uma vez
que o projeto abrange as mais diversas temáticas.
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⮚ 15/12 – Campanha do Natal Solidário. Foram entregues para crianças da Escola
Municipal Hélio Jorge 300 kits de natal organizados por alunos e funcionários da
ASSER. A campanha é realizada a mais de dez anos e a cada ano ganha mais
crianças.

Quanto às atividades de extensão destaca-se a relevância e a pertinência das
atividades institucionais, na busca de uma crescente correspondência entre os produtos e
serviços universitários e as necessidades e demandas dos diferentes segmentos da
comunidade da cidade de Rio Claro.
De maneira geral, as atividades foram desenvolvidas no sentido do
estabelecimento de programas e projetos de prestação de serviços às comunidades com
ações, principalmente em comunidades carentes, de atividades de apoio e de acolhimento.
Este processo contribui para um ensino mais rico, que aglutina teoria e prática e, também
procura, efetivamente, uma forte integração entre estudantes de graduação, docentes e
gestores dos projetos e programas de extensão existentes.
Além disso, muitas parcerias foram efetivadas com empresas da cidade de Rio
Claro e também com entidades representativas que de alguma maneira propiciaram a
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oportunidade de visitas técnicas. Ações estas que proporcionam uma significativa
integração de nossos estudantes com o mercado de trabalho.
Em suma, percebe-se uma forte ênfase no desenvolvimento de ações de
responsabilidade social que a ESRC vem promovendo ao longo de sua existência. Há que
se realizar um planejamento anual cada vez mais rigoroso, para os eventos citados acima
possam oferecer melhores serviços à comunidade em que a ESRC está inserida. Todos
esses eventos contribuem de forma significativa para um ensino que se preocupa com a
integração entre prática e teoria, extensão e pesquisa.
Pós-graduação (Lato – Sensu)

Para que a pós-graduação acontecesse foram definidas as seguintes políticas:
I - racionalização da oferta do ensino pós-graduado, vinculando-a estreitamente
às áreas em que a Instituição apresenta maior potencial de competitividade, considerados
a sua vocação regional e os recursos de que dispõe em termos de pessoal qualificado e de
instalações;
II – oferecer, inicialmente, apenas a modalidade de ensino pós-graduado: Cursos
de Especialização.
III - garantir a máxima sinergia entre o desenvolvimento da pós-graduação, a
promoção do nível de qualidade do ensino de graduação e a institucionalização da
pesquisa;
IV - estabelecer convênios com instituições universitárias de tradição na oferta de
programas de pós-graduação, no Brasil ou no exterior, e com entidades profissionais e
empresas públicas e privadas, para aprimorar os programas a serem criados.
De acordo com essas políticas, foram estabelecidas as seguintes metas e ações
para o ensino de pós-graduação da ESRC:
i - definição das áreas prioritárias de atuação no que diz respeito aos cursos de
especialização;
ii - definição das áreas preferenciais de atuação para oferecimento de cursos de
atualização profissional, treinamento e eventualmente MBA;
iii - identificação de parceiros potenciais e desenvolvimento de negociações para
estabelecimento de convênios de cooperação com instituições de ensino superior, a partir
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do segundo semestre de 2008, para estabelecer convênios com o propósito de desenvolver
programas de pós-graduação interinstitucionais.
A ESRC procurou enfatizar, principalmente a partir do ano de 2006, em parceria
com o Centro Universitário Central Paulista, mantido pela Associação de Escolas
Reunidas, estabelecido na cidade de São Carlos, o ensino pós-graduado por meio da oferta
de cursos de especialização nas áreas, ou em áreas afins, em que a Instituição mantém
cursos de graduação.
O objetivo foi o oferecimento de oportunidades de educação continuada que
possibilitem o aprimoramento, o aperfeiçoamento e a especialização da formação obtida
na graduação, por meio de cursos e programas continuamente renovados, que garantam
o acompanhamento da evolução técnico-científica, do estado da arte e das transformações
sócio-econômicas.
Em 2015, foram oferecidos os seguintes cursos de Pós-graduação:
● Engenharia de Segurança no Trabalho;
● Engenharia de Softwares: ênfase Web;
● Gestão Ambiental;
● Psicopedagogia Institucional e Clínica;
● Condicionamento Físico Personalizado;
● Educação Especial – Deficiência Intelectual;
● Atendimento Educacional Especializado;
● Alfabetização e Letramento;
● MBA - Gestão Empresarial.
Destes, tivemos abertura de turmas para os cursos de MBA - Gestão Empresarial,
Psicopedagogia Institucional e Clínica, Alfabetização e Letramento e Especialização em
Educação Especial – Deficiência Intelectual. A pós-graduação conta, atualmente, com
cerca de 100 alunos, sendo que a ASSER - Rio Claro já colocou no mercado mais de 250
especialistas, somente na área de Educação.
Os alunos de pós-graduação da ASSER – Rio Claro também participaram da
pesquisa institucional, sendo que avaliaram positivamente os tópicos referentes ao
Processo Ensino-Aprendizagem, Infraestrutura e Gestão/Coordenação do Curso.
A seguir, são apresentadas tabelas e gráficos referentes aos resultados obtidos com
os alunos da Pós-graduação, em 2015.
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Questionários respondidos de acordo com o curso de Pós-graduação ASSER - Rio Claro
n = 17

MBA Gestão Empresarial
47%
53%

Especialização em Educação
Especial: Deficiência Intelectual

Quando questionados sobre ter feito outro curso de pós-graduação, 23,5% dos
entrevistados, todos cursando Especialização em Educação Especial: Deficiência
Intelectual, responderam afirmativamente.
Cerca de 82% dos entrevistados afirmaram que a pós-graduação que estão
cursando está relacionada à sua área de formação. Além disso, 70% exercem profissões
relacionadas à pós-graduação que está cursando.
Quanto a avaliação da organização dos módulos da pós-graduação, todos os
quesitos foram avaliados positivamente, com 88% entrevistados considerando-os “muito
adequado” e “adequado”, conforme indica o gráfico a seguir. Apenas 12% dos
entrevistados consideram “regular” os quesitos apresentados. A sugestão é que os
coordenadores dos respectivos cursos repensem esses tópicos, elevando a qualificação do
corpo docente e solicitando que os professores atuem de maneira a tornar o
relacionamento mais próximo e ágil com os alunos, Além de atentarem para a
metodologia e formas de avaliação em suas disciplinas.
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Avaliação da organização dos módulos da pós-graduação - ASSER Rio Claro
n = 17
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e-mail
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regular
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muito inadequado

não sei avaliar

Em relação à 11ª questão, sobre coordenação de curso, informações sobre as
atividades do curso, atendimento na secretaria e atendimento para o aluno em suas
dúvidas, o panorama foi o seguinte:
Organização da pós-graduação - ASSER - Rio Claro
n = 17
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atendimento na
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regular
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muito inadequado

não sei avaliar

Observa-se como destaque o atendimento da secretaria, sendo avaliado
positivamente por 88% dos entrevistados. Apesar de apresentar uma boa avaliação, os
quesitos “informações sobre as atividades dos cursos” e “atendimento para o aluno em
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suas dúvidas” devem ser revistos pelos coordenadores, pois cerca de 20% dos
entrevistados consideraram tais quesitos regulares.
Finalmente, a avaliação em relação à Biblioteca apresentou os seguintes
resultados:
Biblioteca da ASSER - Rio Claro
n = 17
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Todos os quesitos foram avaliados positivamente, com cerca de 80% das opiniões
considerando-os “muito adequado” ou “adequado”, exceto o quesito “instalações físicas
para pessoas com necessidades especiais”. A instituição possui um elevador para que as
pessoas tenham acesso às instalações da Biblioteca, que fica na parte externa.
Destaca-se ainda que os cursos de Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia
não foram avaliados no ano de 2015, uma vez que o ingresso foi modular e as saídas
diferentes. Tais cursos serão objetos de análise no próximo relatório.

A comunicação com a sociedade

A ASSER, enquanto Mantenedora da ESRC, mantém as funções de comunicação
através do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), unidade maior da
Mantenedora. Assim, desde 2001 a comunicação da ESRC foi realizada pelo setor de
Comunicação Social e Assessoria de Imprensa do UNICEP, responsável pela divulgação
(interna e externa) de fatos considerados relevantes para a instituição.
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A comunicação interna entre todas as unidades da Mantenedora é realizada por
meio de um jornal, o Informativo UNICEP (circulação bimestral, distribuído a alunos e
funcionários e que, no momento, encontra-se em reformulação de seu formato e edição);
e pelo Guia do Aluno (impresso distribuído no início do ano letivo aos alunos, com
informações gerais sobre serviços disponibilizados pela instituição, calendário acadêmico
e de eventos, características dos cursos e atividades de extensão oferecidas,
procedimentos burocráticos necessários para a rotina acadêmica e para a concessão de
bolsas).
Desde 2006, a ESRC passou a ser responsável pela sua própria propaganda com
um prestador de serviços contratado para tal finalidade. A comunicação está
comprometida com a missão da ESRC. Especialmente com relação à comunicação
externa (e aqui com desdobramentos para a interna), acontecem diversos eventos anuais,
promovidos pela ESRC, abertos ao público e dirigidos às comunidades de Rio Claro e
região, tais como: Semana do Conhecimento; Festa Junina (beneficente), Campanhas,
Palestras (beneficentes), Casa Aberta, Capacitação de funcionários de empresas parceiras,
cursos de extensão e outros já mencionados.
Em conjunto com os eventos citados acima, os processos seletivos também são
amplamente divulgados, particularmente em Rio Claro, São Carlos e municípios da
região, tanto por meio de palestras realizadas em escolas públicas e particulares do Ensino
Médio, quanto pela distribuição de folders e cartazes informativos, alocação de outdoors
e produção e veiculação de informes publicitários nos diversos meios de comunicação e
também disponibilizadas no site da instituição. Foi criado também pelo curso de
Pedagogia um livreto para a Páscoa e o Natal com atividades para crianças que é
distribuído nas escolas públicas da cidade e locais de grande circulação de pessoas. Esse
livreto anualmente é atualizado para nova edição, essa prática acontece desde 2007.
Com frequência as empresas divulgam vagas de emprego para os alunos por meio
do Banco de Empregos, um sistema criado pela instituição para dar oportunidades aos
alunos do primeiro emprego.
Além dessas atividades a comunicação com a comunidade externa acontece por
meio de visitas técnicas, palestras, cursos e outras atividades. Vejamos a seguir alguns
exemplos que aconteceram no ano de 2017.
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⮚ 01/04 - A faculdade ASSER promoveu o Curso de Aquarela - Técnica e Criação
direcionado aos alunos de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores. A
proposta teve por finalidade oferecer conhecimento e domínio de técnicas em
pintura, como forma de favorecem a apresentação de trabalhos paisagísticos e em
projetos dos cursos das áreas comentadas. A artista plástica graduada pela
Unicamp, Daniela Cristine Zanoni Venturoli, foi a responsável pelo curso.

⮚ 01/04: Oficina de Páscoa Funcional. O curso de nutrição promoveu a oficina de
Pascoa Funcional, tendo como objetivo a substituição de alimentos pouco nutritivos
comumente utilizados nas preparações culinárias. Foram realizadas 10 preparações
funcionais pelos próprios participantes contando com apoio de professoras e
nutricionistas com larga experiência. Foi um evento que proporcionou integração,
novas amizades. Os participantes puderam degustar das delícias saudáveis e ainda
levar para casa. As atividades foram realizadas na Clínica de Nutrição da ASSER e
contou com a presença de cerca de 30 pessoas entre professores, alunos e
comunidade externa.
⮚ 27/05 – Curso de Extensão – Yoga. Os alunos do curso de Fisioterapia
participaram do Curso de Extensão de Yoga, ministrada pela instrutora de Yoga
Fernanda Piccoli. No curso os alunos tiveram contato com a teoria e prática da
técnica. O Curso teve duração de 5 horas/aula e permitiu que os alunos
aprendessem técnicas que podem ser usadas com seus pacientes e também da sua
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própria rotina diária. Cabe destacar, que este curso possibilitou um encontro entre
alunos e ex alunos, permitindo troca de experiência e aproximação com o egresso.

⮚ 03/06 - Curso de Boas práticas em Manipulação de alimentos. O curso de Nutrição
Asser recebeu cerca de 30 pessoas para o Curso de Boas Práticas de Manipulação
de Alimentos, ministrado pelas professoras Mestre Rosana Matias Bunhos e
Mônica Marina Mosquetta. O curso teve a duração de 8 horas com apresentação
e discussão de pontos exigidos pela Vigilância Sanitária para Manipuladores de
alimentos, temas do cotidiano de um serviço industrial e legislação atualizada.

⮚ 09/09 – Curso de Extensão: Yoga. O curso de Fisioterapia promeveu encontro de
alunos e ex-alunos durante a realização do Curso de Extensão de Yoga, ministrada
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pela instrutora de Yoga Fernanda Piccoli. No curso os alunos tiveram contato com
a teoria e prática da técnica. O Curso teve duração de 5 horas/aula e permitiu que
os alunos aprendessem técnicas que podem ser usadas com seus pacientes e
também da sua própria rotina diária. Cabe destacar, que este curso possibilitou um
encontro entre alunos e ex-alunos, permitindo troca de experiência e aproximação
com o egresso.

⮚ 09/10 – Minicurso: massagem desportiva. Os alunos do 2 período de Fisioterapia
participaram do minicurso de massagem desportiva, no dia 09 de outubro. O curso
foi ministrado pelo ex aluno e aluno da Pos graduação ASSER, Vinicius Eduardo
de Araújo. O minicurso teve como objetivo demonstram na prática técnicas de
recuperação muscular após o exercício.

⮚ 02/12 – Oficina Culinária – Natal Saudável. Organizado pelo curso de Nutrição,
os participantes puderam elaborar e degustar preparações natalinas como
panetones, roscas, biscoitos e bolos saudáveis. Nossos agradecimentos a todos que
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participaram e especialmente, a nossa ex-aluna, culinarista e nutricionista Renata
Aparecida de Oliveira.

Visitas técnicas
⮚ De 15 a 26 de fevereiro, os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design de
Interiores promoveram a viagem de estudos a Roma. Ambos os cursos são
Coordenados pela Profª Drª Mônica Ferreira, a qual organizou essa grande
viagem. Na viagem os alunos participaram do curso na área do patrimônio
arquitetônico promovido pelo Instituto Architalia e Università Degli Studi Roma
Tre,

onde

tiveram

aulas

práticas

no Coliseu, Capela

Sistina, Museu

Maxxi (projetada pela arquiteta Zaha Hadid). Essa é uma oportunidade única de
aprender a recuperar edificações históricas numa cidade que é o berço da
civilização mundial. O curso consiste no estudo das novas tecnologias que
trabalham o patrimônio no conceito de “zeladoria”, que adapta as edificações
históricas aos usos contemporâneos.
⮚ 25/03 – Visita Técnica Feira do Produtor da Agricultura Familiar -“Feira do
Corujão”. A coordenadora e os alunos do quinto período do curso de Nutrição
fizeram uma visita técnica a Feira do Produtor da Agricultura Familiar -“Feira do
Corujão” que acontece todas as terças e sextas feira das 18 às 21 horas, no Espaço
Livre da Vila Martins. É um local com a comercialização de frutas, verduras,
ovos, pó de café, legumes e também alguns embutidos para quem quiser adquirir
produtos diretamente do produtor. O objetivo da visita foi conhecer e identificar
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os produtores rurais e os pequenos empreendedores. A visita técnica faz parte da
disciplina do Curso de Nutrição em Saúde Pública que propõe levar o aluno em
campo para que eles vivenciem o que foi ensinado, na prática.

⮚ 03/06 - Visita Técnica à Farmácia Homeopática São João. Os alunos do 2º e 4º
períodos do Curso de Farmácia ASSER realizaram a visita. Foi uma excelente
oportunidade de conhecer uma das áreas da futura profissão. A farmacêutica Ana
Carolina Falcão recepcionou os alunos que puderam conhecer desde a entrada do
pedido, acompanhar a manipulaçao de cosméticos e homeopáticos.

⮚ 09/06 – Fispal. Os alunos do curso de Nutrição ASSER Rio Claro, juntamente
com a coordenadora Valéria Ferratone e a Profa Rosana Bunho marcaram
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presença na 33a edição da Feira Internacional de Produtos e Serviços para a
Alimentação fora do lar - FISPAL em São Paulo.

⮚ 11/06 – DECOR – Campinas. No último dia 11, os alunos dos cursos de Design de
Interiores e Arquitetura e Urbanismo marcaram presença na mostra de arquitetura
e decoração, Campinas Decor. Acompanhados pelas professoras Carolina Contiero
Talarico e Rosangela Doin, os alunos puderam conhecer as ultimas tendências em
materiais de acabamentos, técnicas construtivas e design de mobiliário em
ambientes residenciais, comerciais e corporativos. A mostra conta com 41
ambientes projetados por 71 profissionais, sendo que 14 projetos foram feitos
através do uso de containers, o que possibilitou uma saudável discussão sobre essa
técnica construtiva e projetual na construção civil. Voltada para profissionais do
mercado de arquitetura, design de interiores e para o público em geral que simpatize
com a área, a mostra possibilita boas referências no que há de mais recente nesse
mercado.
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⮚ 12/06 - Visita à Unesp. Os alunos do 3º período dos cursos de Farmácia e
Nutrição da Asser acompanhados da professora Silvia Noda visitaram o
departamento de Zoologia da Unesp de Rio Claro para observar os exemplares
de parasitos estudados em aula teórica durante a disciplina de Zoologia. Os
alunos foram recebidos pelo professor Dr. Claudio José Von Zuben docente
do departamento que mostrou a coleção entomológica explicou também sobre
os exemplares do Museu de Zoologia.

⮚ 14/06 - Vista técnica Unimed. Aconteceu no dia 14 de junho no período da noite
uma visita das alunas do Curso de Nutrição ao Serviço de Nutrição e Dietética
(SND) do Hospital Unimed de Rio Claro. A visita faz parte da disciplina de
Dietoterapia II sob a responsabilidade da profa nutricionista Reila Castaldeli. No
dia as alunas puderam conhecer os processos que envolvem desde o recebimento
de mercadorias até a entrega das refeições aos pacientes. Na mesma ocasião as
alunas conheceram também uma unidade de internação, um pouco da rotina da
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nutricionista clínica, bem como foi possível discutir sobre as dietas hospitalares.

⮚ 10/08 - Vista Tecnica JBS. As alunas Allana Francine e Ana Karolina Cordeiro
do curso de nutrição realizaram uma visita técnica ao frigorífico JBS em
Andradina.

⮚ 03/09 - Visita técnica 🡪 Exposição Maravilhas do Corpo Humano – Human
Bodies. Alunos dos Cursos da área de saúde da faculdade Asser visitaram a
Exposição Maravilhas do Corpo Humano – Human Bodies no Shopping Eldorado
em São Paulo. Essa Exposição é internacionalmente reconhecida e os alunos
puderam visitar as 9 galerias com 12 corpos completos, 150 espécimens de órgãos
que ajudam a conhecer de forma tri-dimensional os sistemas do corpo humano e
os órgãos que cooperam para seu funcionamento.
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⮚ 31/10 - Alunos de Nutrição realizaram visita na Unidade de Alimentação
Whirlpool. sob o acompanhamento da profª Mônica Marina Bonifácio Moschetta,
os alunos do 6º período do Curso de Nutrição da Faculdade ASSER - Rio Claro
realizaram uma atividade de visita técnica na Unidade de Alimentação e Nutrição
da Empresa Whirlpool. A visita técnica faz parte da disciplina de Administração
de Unidades de Alimentação (UAN) e queremos agradecer a técnica Sandra por
toda atenção aos nossos alunos e por permitir que os mesmos pudessem realizar
um "tour" por todos os setores da UAN, que é uma das mais conceituadas da
cidade de Rio Claro pela excelência e organização em seus serviços.

⮚ 13/11 - Alunos de Engenharia Civil fazem visita técnica em Usina Hidrelétrica. Os
alunos do 6º período da Engenharia Civil, referente a disciplina de Hidráulica,
realizaram uma visita técnica na Usina Hidrelétrica de Barra Bonita, na qual puderam
visualizar o funcionamento e operação da eclusa que existe na barragem.
⮚ 29/11 - Alunas realizaram visita ao Centro de Habilitação Infantil Princesa
Vitória.Alunas do curso de Pedagogia, realizaram visita, acompanhadas pela Professora
Andréa Rampin. Na ocasião, conheceram a realidade dos atendimentos especializados.
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A coordenadora Juliene e a psicopedagoga Carla, fizeram importantes esclarecimentos
e apresentaram a realidade da Educação Especial em nosso município. Esta atividade
está prevista na disciplina Educação Especial, no curso de Pedagogia.
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Atendimento aos Discentes

No Plano de Desenvolvimento Institucional da ESRC, referente à política
institucional para as atividades de graduação, prevê-se que: “O desenvolvimento e a
ampliação das atividades de ensino de graduação da ESRC serão orientados por três
objetivos básicos:
I – oferecer uma educação integral de alta qualidade que concorra para o
crescimento do número de alunos, bem como para a diminuição dos índices de deserção
e de repetência;
II – contar com um corpo discente composto por alunos de sólida formação escolar
anterior;
III – ampliar e diversificar a oferta de ensino de graduação mediante a
implantação de cursos modernos e de estrutura flexível, referidos a áreas integradas à
vocação da Instituição...”
A fim de atingir os objetivos citados acima, foram estabelecidas diversas
estratégias institucionais, dentre essas as referentes ao atendimento de alunos. Nesse
aspecto, a estratégia adotada prevê o aperfeiçoamento da formação acadêmica mediante
a melhoria dos serviços de apoio ao estudante e a adoção de inovações no processo de
ensino-aprendizagem.
A ESRC tem a colaboração do Núcleo de Apoio Pedagógico a Docentes e
Discentes – NAP cujos objetivos para o atendimento dos discentes são os que se seguem:
Com relação aos docentes: a implementação e a manutenção de espaços de
reflexão pedagógica e de formação continuada, oferecendo suporte e ferramentas
conceituais - metodológicas adequadas para o desenvolvimento profissional docente, a
revisão e a reformulação das práticas educacionais e a melhoria do processo de ensino aprendizagem;
Com relação aos discentes: a implementação e a manutenção de espaços
específicos para a conscientização da sua efetiva participação no processo de construção
de conhecimento, a identificação e acompanhamentos das necessidades e possíveis
dificuldades encontradas pelos alunos no processo de ensino - aprendizagem,
especialmente no tocante às formas e possibilidades de expressão de suas ideias e
conhecimentos prévios;
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Com relação à instituição de ensino: o desenvolvimento de processos de
aprendizagem organizacional, partindo da identificação de situações problemáticas por
seus membros, questionamento, investigação e reflexão envolvendo a própria instituição
enquanto organização que aprende.
De modo geral, os objetivos estabelecidos para o NAP implicam não apenas uma
modificação gradativa e permanente no sistema de crenças e de atitudes pessoais e
profissionais dos docentes, mudanças qualitativas na postura acadêmica dos discentes,
como também uma revisão da cultura escolar sobre o processo de ensino - aprendizagem
e sobre a prática pedagógica.
A Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro implementou o NAP
em fevereiro de 2007, uma vez que sentíamos necessidade de algo mais efetivo dentro da
instituição. Embora já fizéssemos diversas atividades antes da constituição do mesmo.
As atividades organizadas pelo NAP são organizadas segundo os itens:
✔ Recepção aos calouros;
✔ Oficinas temáticas;
✔ Programas de monitoria de ensino;
✔ Workshops, palestras e exposições;
✔ Atividades culturais e visitas técnicas;
✔ Atividades esportivas;
✔ Espaço de convivência;
✔ Atendimentos individuais.
Essas atividades são realizadas tanto com os alunos como também com
professores da instituição, tendo em vista a formação continuada dos professores,
capacitação docente, formação discente, integração entre os alunos, entre outras
finalidades. Cabe destacar que muitas atividades atendem também a comunidade da
cidade, sendo propostas extensionistas.
O Programa de Monitoria de Ensino é um programa institucional de apoio às
atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito das IES, sob a
responsabilidade do Núcleo de Apoio Pedagógico a Docentes e Discentes – NAP.
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Ao NAP juntamente com o NICE cabe a organização e acompanhamento da
seleção, realização, avaliação e renovação do quadro de monitores de ensino. Os
relatórios e o processo de seleção podem ser observados no arquivo do NICE.
O quadro a seguir apresenta um rápido resumo das atividades organizadas no ano
de 2017.

Atividade

Quantidade

1. Palestras, workshop e apresentações

49

2. Visitas técnicas

12

3. Eventos culturais

5

4. Responsabilidade social

50

5. Atividades esportivas

1

6. Cursos de extensão

7

TOTAL

124

No período delimitado deste relatório contamos com monitoria dos alunos em
diversas disciplinas dos dez cursos oferecidos pela instituição. Segue lista das disciplinas
que mais oferecem monitoria:
Os documentos comprobatórios estão arquivos com o professor responsável pelo
NICE, além disso, em anexo colocamos o edital que foi disponibilizado aos alunos pelo
site da instituição. Esse documento também é afixado nos murais gerais e das salas de
aula.
O NAP promove cursos de extensão para atender à solicitação dos cursos
existentes na IES. Muitos cursos nascem da necessidade de disciplinas que observam que
seria fundamental maior tempo para aprofundar determinados assuntos ou até mesmo
revisar conteúdos para proporcionar aos alunos um melhor desempenho. Praticamente
todos os cursos têm adotado e sugerido cursos de curta duração que atendam a demanda
dos alunos.
Tendo em vista a procura da sociedade rioclarense por estagiários da instituição
de ensino, foi criado no ambiente do aluno um link para oferecer as oportunidades de
estágio e trabalho remunerado.
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Desta forma, toda vez que recebemos uma oportunidade todos os alunos da
instituição no seu ambiente acadêmico podem acessar essas informações candidatando
ou divulgando a outros as vagas abertas.
Os cursos organizam diversas palestras de acordo com os assuntos tratados nas
disciplinas e da própria necessidade do curso. No entanto, o NAP, procura incentivar a
participação de todos os alunos em espaços específicos para a conscientização da sua
efetiva participação no processo de construção de conhecimento.
Visando maior integração entre alunos, docentes, funcionários, direção, familiares
de estudantes, são promovidas atividades que incluem visitas a locais que possam
ampliar o conhecimento do aluno e possibilitar contato com a prática de sua futura
profissão, bem como a participação em atividades que refletem diversas formas de
manifestação artística: pintura, dança, escultura, fotografia, teatro, música, poesia etc.
O NAP também disponibiliza horários específicos para fazer um atendimento
mais individualizado. Esses espaços de tempo estão disponíveis para os alunos quanto à
procura de orientações e esclarecimentos, além de atendimento quanto necessário.

Atendimento Individual NAP

17
32
26

2015

2016

2017

Ficamos ainda atentos aos alunos faltosos e/ou que por algum motivo seguem a
secretaria para trancamento de disciplina e curso. Ressalta-se que as maiorias dos alunos
que nos procuram são devido a condições financeiras para o pagamento das mensalidades
do curso.
Os atendimentos são individuais e quando constatados casos que precisam de
acompanhamento psicoterapêutico são encaminhados para atendimento externo.
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Quanto aos alunos egressos o NAP tem avaliado a questão da empregabilidade
dos alunos. Sempre somos procurados principalmente pelos alunos do curso de Pedagogia
que se efetivaram na rede municipal de ensino para esclarecimento de dúvidas, propostas
de cursos de aperfeiçoamento e entre outras solicitações.
No ano de 2015 contamos com 27 egressos dos cursos de Pedagogia, 27 do curso
de Arquitetura e Urbanismo, 47 do curso de Engenharia de Produção, 03 do curso de
Sistemas de informação, 27 do curso de Educação Física e 29 do curso de Administração,
11 do curso de Fisioterapia, 14 do curso de Nutrição, totalizando 142 egressos.
Responderam o questionário 78 alunos o que corresponde a 60% dos egressos de
2015. Destaca-se que todos os alunos receberam um formulário eletrônico que os
convidavam a responder o questionário em anexo.
Da amostra conseguida observamos que 72% está exercendo a profissão
relacionada à sua formação acadêmica e apenas 28% ainda não conseguiram uma
colocação com relação a seus estudos.
Quando perguntados ao motivo de não atuarem na área de formação as respostas
são as mais diversas possíveis como apresenta o gráfico a seguir:

Se você não está exercendo a profissão relacionada ao
curso, qual o motivo?

Falta de perpectiva de carreira

17%

Mercado de trabalho saturado

15%

51%

Melhor oportunidade em outra
área
Motivos particulares

5%
12%

Outro

Dos profissionais formados pela ASSER, 80% encontram-se em empresas
privadas e 20% em públicas, lembrando que muitos alunos do curso de Pedagogia
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passaram nos concursos públicos o que destaca esse dado. A maioria, ou seja, 85%
trabalham em Rio Claro e 15% na região.
Observa-se ainda que grande parte 58% já atuava na área que trabalha atualmente
e 23% conseguiram uma colocação no mercado no período de até 2 anos após o término
de seus estudos.

Quanto aos cursos de pós-graduação, 65% ainda não realizaram, no entanto 12%
já concluíram e 23% estão cursando. Tal fato apresenta a importância da formação
continuada.

Você realizou curso (s) de pós graduação?

23%
Não
Sim

12%

Em realização
65%

Os alunos ainda apontaram que mantêm relacionamento com a faculdade e a
recomendariam para futuros estudantes. Além disso, nos cursos de pós-graduação
oferecidos pela instituição verificamos um grande número de ex-alunos.
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EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO
A política definida pela ESRC, com relação ao seu corpo docente e técnicoadministrativo, tem como objetivo primordial contar com uma composição de
profissionais atualizados, responsáveis e comprometidos com a Instituição, mantendo um
desejável equilíbrio entre docentes qualificados e com larga experiência didática e jovens
que apresentam um grande potencial de crescimento profissional.
Para atingir este objetivo, devido a sua localização, a ESRC, conta com condições
externas que podem ser consideradas extremamente vantajosas, pois está próximo a uma
região caracterizada por uma oferta ampla e diversificada de ensino de pós-graduação de
alta qualidade, o que viabiliza o recrutamento de pessoal docente com formação
universitária atualizada e com alto grau de qualificação acadêmica. Assim, a ESRC busca
no mercado onde está inserida, para suprir as necessidades didáticas e pedagógicas,
profissionais com qualificação acadêmica e também com experiência profissional que é
proporcionada pelo grande parque industrial na sua região de inserção. Uma das
prioridades da instituição é contar com um corpo docente com títulos de mestrado ou
doutorado obtidos em instituições credenciadas pela CAPES.
Este fato pode ser facilmente constatado, quando observamos o histórico
apresentado pela Instituição no que diz respeito à evolução de seu corpo docente. A cidade
de Rio Claro é um centro formador de profissionais em nível de graduação e de pósgraduação em diversas áreas do conhecimento abrigadas pela Universidade do Estado de
São Paulo – UNESP. Esse fato produz uma oportunidade de contar com um quadro
docente de profissionais com alto grau de qualificação acadêmica proveniente desta
Instituição. Além disso, temos na região, onde está inserida a ESRC, num raio de menos
que 100 quilômetros, três outras grandes universidades públicas, a UNICAMP, a USP e
a UFSCar, ou seja, grandes centros formadores de profissionais qualificados em diversas
áreas do conhecimento que também, de certa forma, facilita a busca de profissionais com
alta qualificação acadêmica.
Por outro lado, o fato de ser a cidade de Rio Claro um centro de desenvolvimento
tecnológico, no qual estão instaladas grandes empresas há também a possibilidade de
contarmos no quadro docente com profissionais que, além da experiência acadêmica,
trazem em sua bagagem uma significativa experiência empírica de trabalho. Esta
realidade é muito comum com os docentes que participam do curso de Administração e,
a somatória da experiência acadêmica com a experiência prática pode gerar contribuições
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ímpares, que são vivenciadas na sala de aula, significativamente enriquecedora para os
estudantes.

CARREIRA DOCENTE

O corpo docente, no final do ano de 2017, estava constituído por 82 docentes
sendo, 28 especialistas, 31 mestres e 23 doutores.
Para fins de ascensão à categoria mais elevada, o critério é a titulação do docente
e o enquadramento é automático no nível e classe correspondente, havendo vaga.
O plano de carreira docente foi protocolado junto ao Ministério do trabalho em
outubro de 2009 e até a presente data não foi homologado. Segundo este documento o
pessoal docente será constituída por quatro categorias:
I – Professor Doutor.
II – Professor Mestre.
III – Professor Especialista.
IV – Professor Graduado.

O plano de carreira pode ser analisado na íntegra conforme Plano de
Desenvolvimento Institucional. O corpo docente é composto por profissionais
atualizados, responsáveis e comprometidos com a instituição, mantendo um desejável
equilíbrio entre docentes qualificados e com larga experiência e jovens que exibem
grande potencial de crescimento profissional, sua política de contratação privilegia tanto
o recrutamento de pessoal docente experiente e titulado, quanto o de jovens profissionais
resolutamente comprometidos com sua qualificação acadêmica.
Além disso, visando assegurar a plena realização da missão que define e identifica
a ESRC, a regulamentação do processo de seleção de pessoal docente permite e incentiva
privilegiar qualidades e habilidades de acordo com os requisitos daquela missão, como
por exemplo, a capacidade empreendedora, a disposição para o trabalho interdisciplinar
e em colaboração e a identificação com os objetivos maiores da instituição.
No sentido de contribuir para a efetividade desta política e facilitar sua plena
implementação, o Plano de Carreira Docente e outros regulamentos internos
compreendem um conjunto de dispositivos e de incentivos à plena integração docente na
ASSER como por exemplo, o Plano de Capacitação Docente, a possibilidade de
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afastamento para programas de pós-graduação e para participação em congressos
científicos, incentivos ä publicação e às divulgações científicas, facilidades para o
desenvolvimento de atividades de pesquisa, avaliação formativa.
Para a viabilização o ensino de qualidade e a capacitação docente são
fundamentais os seguintes quesitos:
● incentivar continuamente a inovação didática e profissional, através do uso
das mais modernas ferramentas de ensino;
● apoiar as iniciativas de crescimento e desenvolvimento profissional;
● fornecer toda a infraestrutura para um trabalho acadêmico produtivo e
eficaz;
● manter uma remuneração justa e adequada com a capacidade produtiva e
a iniciativa individual;
● desenvolver uma relação de parceria, buscando um crescimento contínuo
e conjunto;
● manter um clima interno sempre agradável e motivador.

Em 2017 os professores avaliaram a estrutura, a direção, a coordenação de curso,
o pessoal de apoio administrativo (departamentos e funcionários), o processo de ensino
aprendizagem, as metodologias de ensino adotadas e a avaliação dos discentes.
As questões podem ser respondidas em uma escala de 1 a 5 sendo: 1 ótimo, 2 bom,
3 regular, 4 ruim, 5 péssimo e 9 para não sei avaliar. Foram aplicadas as seguintes
perguntas:
Questão 1: Espaço físico.
Questão 2: Condições de segurança
Questão 3: Estacionamento
Questão 4: Circulação interna
Questão 5: Sanitários
Questão 6: Áreas externas e de circulação (Jardim, Pátio, Corredores, etc.)
Questão 7: Wi-Fi
Questão 8: Cantina
Questão 9: Central de Cópias
Questão 10: Espaço físico para as atividades das disciplinas
Questão 11: Ambiente para as aulas quanto à acústica
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Questão 12: Ambiente para as aulas quanto à luminosidade
Questão 13: Ambiente para as aulas quanto à ventilação
Questão 14: Disponibilidade e qualidade de equipamentos audiovisuais em sala
Questão 15: Horário de funcionamento dos laboratórios
Questão 16: Espaço físico dos laboratórios
Questão 17: Equipamentos dos Laboratórios
Questão 18: Disponibilidade de softwares
Questão 19: Internet
Questão 20: Espaço físico dos laboratórios
Questão 21: Dimensionamento do número de alunos por turma nas aulas práticas
Questão 22: Equipamentos dos laboratórios
Questão 23: Manutenção dos equipamentos
Questão 24: Limpeza e organização dos laboratórios para as aulas
Questão 25: Horário de funcionamento
Questão 26: Número de livros das disciplinas no primeiro ano do Curso
Questão 27: Número de livros na área do Curso
Questão 28: Números de periódicos e e-books
Questão 29: Espaço para estudo e consulta individual
Questão 30: Espaço para estudo e consulta em grupo
Questão 31: Atendimento geral dos(as) funcionários(as) da biblioteca
Questão 32: Auxílio às dúvidas, na procura de livros, periódicos etc
Questão 33: Proximidade da Direção com os Docentes
Questão 34: Frequência de reuniões com o(a) Diretor (a) (para avaliação das atividades
e proposição de ações que conduzam a melhoria dos serviços prestados etc.)
Questão 35: Apoio da direção em ideias/projetos que proponho para ASSER
Questão 36: Maneira como são realizadas as críticas e sugestões da Direção
Questão 37: Atendimento da Direção na resolução de problemas
Questão 38: Proximidade da Direção com os Docentes
Questão 39: Frequência de reuniões com o (a) Diretor (a) (para avaliação das atividades
e proposição de ações que conduzam a melhoria dos serviços prestados etc.)
Questão 40: Apoio da direção em ideias/projetos que proponho para UNICEP
Questão 41: Maneira como são realizadas as críticas e sugestões da Direção
Questão 42: Atendimento da Direção na resolução de problemas
127

Questão 43: Há algum comentário que você queira fazer para a melhoria da Instituição?
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Em relação aos aspectos negativos da instituição, os fatores apontados pelos
docentes são: “estacionamento” e “ambulatório”, além da “acústica das salas de aula”,
“disponibilidade e qualidade de equipamentos audiovisuais em sala de aula” e “utilização
da Internet”.
No que diz respeito ao estacionamento, não há espaço físico para que os docentes
coloquem seus veículos dentro da instituição, sendo, portanto, aconselhado que os
mesmos coloquem seus veículos em estacionamentos particulares próximos à instituição,
com os quais já foram firmadas parcerias.
Quanto ao ambulatório, providências para seu funcionamento estão sendo
tomadas e espera-se, em breve, que nas próximas avaliações seu índice de satisfação se
eleve. Quanto ao uso da Internet, providências para melhoria dos serviços estão sendo
tomadas pela instituição.

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Tendo em vista que o foco central das ações desenvolvidas pela ESRC é a
formação humanística e técnica do aluno, posto que o seu aprendizado seja o núcleo o
qual convergem todos os esforços e recursos, as atividades-meio devem atender a esse
requisito básico e buscar a excelência na qualidade de serviços.
Os processos organizacionais são dinâmicos e mutáveis, desse modo a ESRC deve
buscar, de forma sistemática, o aperfeiçoamento profissional de seu quadro técnico. A
motivação e qualidade dos serviços do quadro técnico estão vinculadas a uma série de
aspectos que envolvam: o nível de participação nas atividades, remuneração, o ambiente
de trabalho e os desafios presentes no dia-a-dia.
Essas premissas conduzem a uma Política de Recursos Humanos baseada nas
seguintes ações:
a) Implantação de um Plano de Cargos e Salários que possibilite aos colaboradores
uma ascensão profissional e uma remuneração compatível com suas funções;
b) Sistematização do processo de recrutamento e seleção de pessoal, considerando
os objetivos da instituição, o cargo a ser preenchido e as potencialidades dos candidatos;
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c) Adoção de um Plano de Desenvolvimento Permanente dos Recursos Humanos,
através do incentivo a participação em cursos, seminários e atividades que elevem seus
desempenhos e possibilitem a eficácia institucional;
d) Implementação de um Programa de Avaliação de Desempenho que favoreça a
auto-reflexão e a busca de soluções aos eventuais problemas que envolvem o corpo
técnico;
e) Ampliação do Plano de Benefícios Sociais, buscando sempre a qualidade de
vida no trabalho e na família.

O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os servidores não docentes,
tendo a seu cargo os serviços administrativos e técnicos de apoio necessários ao normal
funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Os funcionários técnico-administrativos pertencentes ao quadro de funcionários
da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro, são contratados pela
Mantenedora, por indicação da Diretoria, segundo o regime das leis trabalhistas e na
forma prevista no Regimento da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro,
e Plano de Carreira dos funcionários e no Estatuto da Mantenedora e nas demais normas
expedidas pelos órgãos da administração superior.
A admissão de funcionários técnico-administrativo é feita sempre que for
constatada a necessidade em algum dos setores administrativos, sempre mediante a
análise de currículos e entrevistas pela Diretoria Geral da unidade.
Procura-se, por ocasião da seleção observar a qualificação do interessado, sua
titulação e, também, a sua experiência para ocupar o cargo disponível na unidade de
ensino superior.
Além disso, no momento da contratação procura-se avaliar o potencial do
funcionário para trabalhar em outras funções que tenham afinidade com aquela que está
sendo disponibilizada na unidade, cuja finalidade é uma maior integração entre os
funcionários dos diversos setores acadêmicos e administrativos e também propiciar
oportunidades de atividades integradas.
A Política de Qualificação, assim como o Plano de Carreira e o Regime de
Trabalho do corpo Técnico e Administrativo são regidos pelo documento que se encontra
no PDI e se destina a todas as unidades de ensino superior mantidas pela Associação de
Escolas Reunidas – ASSER.
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O corpo técnico-administrativo que iniciou o primeiro período letivo do ano de
2014 estava constituído por 16 funcionários, distribuídos, de acordo com o grau de
escolaridade, da seguinte forma:
Corpo Técnico-Administrativo da ASSER – Rio Claro – 2015

Grau de escolaridade

Nº de funcionários

Fundamental Incompleto

02

Fundamental Completo

04

Ensino Médio Completo

04

Superior Incompleto

01

Superior Completo

02

Especialista

01

Doutor

02

Total

16

Os funcionários também responderam um questionário avaliando a infraestrutura,
as atividades de extensão, o plano de carreira, a política de contratação, o relacionamento
com a equipe dirigente, a comunidade escolar e a sociedade e apontaram sugestões de
mudanças para alguns setores.
Para os funcionários quando perguntados quanto ao espaço da biblioteca no que
se refere às condições ambientais, instalações para o acervo, instalações para portadores
de necessidades especiais e informatização da biblioteca, as respostas, em sua maioria
foram favoráveis (opinião de ser ideal e/ou adequado oscila de 60% a 70%, em todos os
quesitos).
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Opinião do Corpo técnico-administrativo sobre a Biblioteca da ASSER - Rio
Claro (n = 12 questionários)
100%
90%

valores em porcentagem

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Condições Ambientais
Muito adequado

Adequado

Instalações para acervo
Regular

Inadequado

Instalações para portadores
de necessidades especiais
Muito Inadequado

Informatização
Não sei avaliar/ branco

Organização e Gestão da Instituição

Regimento da ESRC e seus órgãos representativos são:
I - Conselho Superior (CONSU);
II - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE);
III - Diretoria;
IV - Instituto Superior de Educação;
V - Núcleo Docente Estruturante de cada curso;
VI – Colegiado de Curso;
VII - Coordenadoria de Curso.
O organograma a seguir, deixa clara a estrutura organizacional da ESRC.
Ao Conselho Superior (CONSU) e ao Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão(CEPE) aplicam-se as seguintes normas:
I - o colegiado funciona com a presença da maioria absoluta de seus membros e
decide com maioria simples, salvo nos casos previstos neste Regimento;
II - o presidente do colegiado, além de seu voto, tem, nos casos de empate, o voto
de qualidade;
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III - as reuniões que não se realizem em datas pré-fixadas, no calendário
acadêmico, são convocadas com antecedência mínima de quarenta e oito horas, salvo em
caso de urgência, constando da convocação a pauta dos assuntos;
IV - as reuniões de caráter solene são públicas e funcionam com qualquer número;
V - das reuniões é lavrada ata, lida e assinada na mesma reunião ou na seguinte;
VI - é obrigatório e tem preferência sobre qualquer outra atividade o
comparecimento dos membros às reuniões dos colegiados.

CONSU

CEPE

DIRETORIA

ORGÃOS
SUPLEMENTARES

SECRETARIA
ACADÊMICA

COLEGIADO
DE
CURSO

PAC

ISE

MANUTENÇÃO EE
SERVIÇOS
GERAIS

CPA

COORDENARIA
GERAL

OFICINA
ELETRÔNICA

NDE

BIBLIOTECA

NAP

OUVIDORIA

COORD..DE
CUROS

NICE

COORD. DE
LABORATÓRIOS

COORDENADO
RIA
DE CURSOS

Legenda:
NAP: Núcleo de Apoio Pedagógico
NICE: Núcleo de Iniciação Científica e Extensão
NDE:

Núcleo Docente Estruturante

PAC: Programa de Avaliação Continuada
ISE:

Instituto Superior de Ensino

CPA: Comissão Própria de Avaliação
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As decisões dos Colegiados superiores podem, conforme a natureza, assumir a
forma de resoluções, deliberações, portarias ou instruções normativas, a serem baixadas
pelo Diretor. Os colegiados superiores reúnem-se duas vezes em cada semestre e,
extraordinariamente, quando convocados pelo Diretor ou a requerimento de dois terços
dos respectivos membros, com pauta definida.
A Diretoria é o órgão superior de gestão de todas as atividades da ESRC. Algumas
das suas atribuições São:
● Superintender todas as funções e serviços da Instituição;
● Representar a Instituição perante as autoridades e as instituições de ensino;
● Convocar e presidir as reuniões do CONSU e do CEPE;
● Elaborar o plano anual de atividades e submetê-lo à aprovação do
CONSU;
● Elaborar proposta orçamentária;
● Conferir graus, assinar diplomas, títulos e certificados escolares;
● Propor a Mantenedora a contratação ou dispensa de pessoal docente e
técnico-administrativo;
● Promover as ações necessárias à autorização e reconhecimento de cursos,
assim como as relativas à renovação do credenciamento da Instituição;
● Designar os representantes junto aos órgãos colegiados, assim como os
ocupantes de cargos e funções de direção, chefia, coordenadoria,
assessoramento ou Consultoria;
● Delegar competência, entre outras.

A Coordenadoria de curso se encarregará de verificar a compatibilidade entre a
formação do candidato e a disciplina para a qual pretende habilitar-se.
A sua Estrutura Organizacional é composta pelos seguintes Órgãos:

I - Conselho Pedagógico;
II - Coordenadoria Geral do ISE;
III - Coordenadorias de Cursos.
Aplicam-se às Coordenadorias de Cursos do ISE as mesmas normas aplicáveis às
Coordenadorias dos demais cursos da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio
Claro, na forma estabelecida neste Regimento.
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Ao Conselho Pedagógico do Instituto Superior de Educação, Órgão Consultivo,
Deliberativo, de Coordenação Didático-Pedagógica dos Cursos do ISE e de Assessoria
compete supervisionar as atividades didáticas e pedagógicas dos Cursos e Programas
afetos à Unidade.
O Conselho Pedagógico compõe-se:
I - pelo Diretor Geral, seu Presidente;
II - pelo Coordenador Geral do ISE;
III - pelos Coordenadores dos cursos do ISE;
IV - por 2 (dois) professores dos cursos do ISE;
V - por um representante do corpo discente do ISE.

Segundo o Regimento da ESRC, os docentes participantes dos Colegiados de
Cursos são eleitos entre seus pares com mandato de 2 anos, com direito a suplentes e mais
a participação de um discente. Não há remuneração para os docentes participarem das
reuniões dos Colegiados e todos os docentes, independentemente do tipo de regime de
trabalho podem participar.
Compete aos Colegiados de Curso:
● Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores,
respeitadas as especificidades;
● Deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas;
● Emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e extensão que lhe
forem apresentados, para decisão final do CEPE;
● Pronunciar-se, em grau de curso, sobre aproveitamento de estudos e
adaptações de alunos;
● Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente;
● Aprovar o plano e calendário anual de atividades do curso, elaborado pelo
Coordenador;
● Regulamentar o desenvolvimento de estágios supervisionados, trabalhos
monográficos de graduação e atividades complementares, entre outros.

Nesse sentido, preocupa-se com os seguintes aspectos:
I - O funcionamento dos órgãos colegiados;
II - A representatividade dos órgãos colegiados;
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III - A efetividade dos órgãos colegiados;
IV - A existência de diretrizes emanadas pela Administração Superior;
V - O grau de participação da comunidade acadêmica na elaboração das diretrizes;
VI - A eficiência dos sistemas de informação e dos fluxos de comunicação entre
a comunidade acadêmica;
VII - A formalização de uma estrutura organizacional formal e sua efetivação na
prática;
VIII - A formalização das atribuições dos órgãos da administração superior,
acadêmica e suplementar;
IX - A existência de mecanismos formais de comunicação e de condução de
processos;
X - A funcionabilidade do organograma Acadêmico / Administrativo.

Destaca-se ainda que em 2010 foi criado o Núcleo Docente Estruturante de cada
curso atendendo a legislação vigente.
Esse núcleo tem dentre as suas atribuições:

I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades
de ensino constantes no currículo;
III - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e
extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho
e finadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;
IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos
de Graduação.
Desta forma entendemos que o NDE diferente do Colegiado dos Cursos e da
Coordenação tem a responsabilidade de fazer a reflexão sobre a qualidade acadêmica do
curso.
Assim, a gestão da ESRC é exercida por estes órgãos descritos acima, e pelos
órgãos suplementares, ou seja, a Secretaria Acadêmica, a Biblioteca e demais núcleos3
destinados ao apoio as atividades de ensino, extensão e pesquisa. Além, das reuniões
3

Núcleo de Avaliação Continuada (NAC), Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) e Núcleo de

Iniciação Científica e Extensão (NICE).
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ordinárias e extraordinárias previstas para cada conselho, existe a prática de reuniões
informais, visando o consenso, buscando sempre a descentralização e a democratização
das decisões.
A comunicação formal entre a gestão e a comunidade acadêmica dá-se por meio
de portarias, instruções normativas e comunicados. A comunicação atinge,
objetivamente, os níveis envolvidos nos processos, primando por uma gestão
democrática.

Sustentabilidade Financeira

A sustentabilidade financeira deve ser avaliada com bastante atenção e cuidado.
O processo está intimamente interligado ao projeto de desenvolvimento institucional –
PDI. A receita da Instituição é proveniente das mensalidades dos alunos de graduação e
pós-graduação e do Financiamento Estudantil – FIES e isenções fiscais oriundas da
adesão ao Programa Universidade para Todos.
As despesas são aquelas relativas às obrigações trabalhistas, como salário, INSS,
previdência oficial, férias, 13º salário etc, benefícios para pessoal, como vale-transportes,
gastos com publicidade, vestibular entre outros. As obrigações trabalhistas não
comprometem a sustentabilidade da Instituição uma vez que são cumpridas em sua
totalidade.
Os investimentos referem-se à aquisição de acervo da Biblioteca Comunitária,
manutenção de equipamentos e de infraestrutura, aquisição de equipamentos e material
permanente, obras e instalações de expansão da infraestrutura física, qualificação e
capacitação do corpo docente e técnico-administrativo. Conforme plano de qualificação
docente e técnico-administrativo compõe o orçamento da Instituição a destinação de
verbas para a participação em seminários e congressos, a realização de cursos em nível
de pós-graduação. lato e stricto sensu.
No tocante ao PDI em vigência, existe uma preocupação constante deste meio
acadêmico em atender sua comunidade com o que existe de melhor em termos de
equipamentos tecnológicos, estrutura física e capacitação dos docentes.
Os indicadores financeiros encontram-se sobre controle em se tratando de uma
empresa em fase de expansão. Os indicadores que medem o crescimento de receitas e
acompanhamento de custos asseguram a manutenção do crescimento dos resultados e da
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geração de caixa. É importante salientar que os novos investimentos apresentam elevadas
taxas de retorno, o que deverá possibilitar a rápida recuperação do capital que está sendo
investido. A estratégia da ESRC é expandir sua operação de forma a aproveitar
integralmente o potencial ainda não explorado que existe nos mercado da região de Rio
Claro.
Os indicadores da liquidez e de lucratividade, tanto os retrospectivos como os
perspectivos, demonstram claramente uma evolução muito favorável, fato que se justifica
pelo aumento dos investimentos para suportar o crescimento. O plano de expansão está
solidamente fundamentado nos seus anos de experiência.
A sustentabilidade financeira da Instituição apresenta harmonia e estabilidade, de
modo a continuar seu compromisso na oferta da educação superior para a comunidade
em que está inserida.
Os dados obtidos junto ao Departamento Financeiro da ASSER/Mantenedora não
são conclusivos, pois não há possibilidade de fazer uma análise mais detalhada. Percebese a preocupação com a expansão da ESRC, porém a política de investimento não está
clara. Assim, elaborar um planejamento financeiro e certo grau de autonomia, pautados
nos objetivos da Instituição, é fundamental para dar suporte a sua expansão.

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA
As atividades dos cursos de Graduação, são desenvolvidas no Campus localizado
na rua 7, n0 1193 – Centro. O campus encontra-se instalado em uma área de
aproximadamente 8.000.00 m2, sendo sua área construída de aproximadamente a
10.485.00 m2.
O detalhamento da infraestrutura no que diz respeito às salas de aula e laboratórios
do referido campus se encontra descrito a seguir.
As atividades dos cursos de graduação são desenvolvidas, como já mencionado
anteriormente, no único campus da ESRC que está instalado em local de fácil acesso,
zona central de Rio Claro, na rua sete esquina com avenida dois, com toda a infraestrutura necessária.
As instalações são compostas de quatro prédios ( prédio 1 ( A ), prédio 2 ( B ) com
três andares cada um (térreo, 1º e 2º andar), prédio 3 ( C ) com dois andares, prédio 4 ( D
) com dois andares, prédio 4 ( E ) com 02 andares e prédio 5 ( F ) 04 andares que ainda
encontra-se sem utilização (espaço consolidação dos curso já instalados e para instalação
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de novos cursos),uma quadra poliesportiva, uma grande área de convivência e área para
estacionamento.
Passaremos, a seguir, a uma breve descrição das salas de aula, laboratórios,
espaços administrativos e acadêmicos existentes em cada um dos prédios com as
respectivas metragens aproximadas dos prédios e também das salas:

Prédio 1 ( A ):
O andar térreo ( AT ) abriga: sala de professores, secretaria, tesouraria, direção,
sanitários, sala destinada a material de limpeza, Brinquedoteca, laboratórios de
informática, ateliê de maquetes
O 1º andar ( A1 ) abriga a Biblioteca Comunitária, sanitários, sala de estudos
individuais, sala de estudos em grupo, laboratório de informática para pesquisa, auditório
para 100 pessoas, sala de leitura, sala destinada a Comissão Própria de Avaliação - CPA,
sala destinada ao Núcleo de Apoio Pedagógico - NAP, sala destinada ao Núcleo de
Iniciação Científica e Extensão - NICE, sala destinada a Empresa Junior, sala destinada
ao Banco de Empregos e sala destinada ao servidor e a pequenos reparos de equipamentos
de informática..
O 2º andar ( A2 ) abriga salas destinadas aos professores contratados em regime
de tempo integral e parcial e sala de reuniões destinada aos coordenadores de curso de
graduação e aos NDE dos cursos instalados.

Prédio 2 ( B )
O andar térreo ( BT ) abriga: cantina, sanitários, Laboratórios da área de saúde (
Clínica de Fisioterapia I, Laboratório Multidisciplinar de Biologia, Laboratório
Multidisciplinar de Química ), Laboratório de Informática 3, Laboratório de Informática
4, Laboratório de Ensino para o curso de Pedagogia e sala para os Coordenadores de
curso.
Além disso, disponibiliza para os estudantes um ginásio poli-esportivo e uma
ampla área de convivência, espaço para estacionamento e um depósito.
O 1º andar ( B1 ) abriga 10 salas para aulas convencionais, xérox e sala de apoio
e sanitários masculino e feminino.
O 2º andar ( B2 ) abriga 09 salas para aulas convencionais, Laboratório
Multidisciplinar de Engenharia 1, Laboratório Multidisciplinar de Engenharia 2 ,
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Laboratório Multidisciplinar de Engenharia 3, Laboratório de Ensino de Arquitetura,
Laboratório de Conforto, sala de apoio e sanitários masculino e feminino.

Prédio 3 ( C )
O andar térreo ( CT ) abriga 05 salas para aulas convencionais, sala destinada ao
Laboratório de Anatomia, com peças sintéticas, Clínica de Fisioterapia II e sala para o
Projeto Guri, sanitários masculino e feminino.
O 1º andar ( C1 ) abriga 03 salas para aulas convencionais.

Prédio 4 ( D )
O andar térreo ( DT ) abriga 04 salas para aulas convencionais e Laboratório de
Técnicas Dietéticas e Clínica de Nutrição, utilizados pelo curso de Nutrição.
O primeiro andar ( D1 ) disponibilizamos 06 salas para aulas convencionais e
sanitários masculino e feminino.

Prédio 5 ( E )
O andar térreo ( ET ) abrigará 03 salas para aulas convencionais de
aproximadamente 50m2.
No primeiro andar ( E1 ) estão disponibilizadas 02 novas salas uma de
aproximadamente 50m2 onde está instalado o Laboratório de Projetos do curso de
Engenharia de Produção e outra com 80m2 para aulas convencionais.

Prédio 6 ( F ) Bloco Intermediário
O Prédio 6 ( F ) com área aproximada de 1.600.00 m2 , alocado recentemente, com
03 pavimentos ( térreo e mais 02 andares ), está programado para ser uma área de
expansão e crescimento da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro, tendo
em vista a solicitação de cursos protocolado no PDI vigente.
O andar térreo ( FT ) destinado a estacionamento para motos e bicicletas, com área
de aproximadamente 400 m2 , em fase de construção.
O primeiro andar ( F1 ) disponibilizamos 06 novas salas de aula para aulas
convencionais, 04 com aproximadamente 50m2 e 02 outras com aproximadamente 65m2
. Em fase de construção
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O segundo andar ( F2 ) com área de aproximadamente 400m2 destinada a
expansão e para o atendimento de novos cursos.
As edificações existentes no campus destinam-se atualmente aos cursos de
graduação que se encontram instalados e em fase de consolidação e, também para as
atividades de extensão e pós-graduação que atualmente são desenvolvidas na instituição.
Passaremos, a seguir, a uma breve descrição das salas de aula, laboratórios,
espaços administrativos e acadêmicos existentes em cada um dos prédios com as
respectivas metragens aproximadas dos prédios e também das salas:

Salas de aula
Atualmente, a Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro, conta com
44 salas de aula cujas metragens variam entre 45.00 m2 e 70 m2.
As salas são construídas em alvenaria externa, algumas com divisórias duplas
intercaladas por isopor e outras com gesso.
Foram projetadas com layout adequado às atividades de ensino-aprendizagem,
dispondo de ventiladores industriais fixos com baixo nível de ruído, boa ventilação, boa
luminosidade, lousas amplas quadriculadas e normais, telas de retro-projeção retráteis
fixas, e carteiras confortáveis.

Instalações administrativas
As instalações administrativas da instituição e dos cursos de graduação já
existentes ocupam módulos distintos daqueles destinados às atividades de ensinoaprendizagem.
Dispõem de salas adequadas em tamanho, iluminação, ventilação, limpeza e
acústica, para todas as atividades de suporte requeridas pelos cursos: direção,
coordenadoria, secretaria acadêmica, setor de sistema acadêmico, copa e sanitários.

Instalações para docentes - salas de docentes, sala de reuniões
O Campus dispõe de instalações específicas para os docentes compostas de sala
de reuniões com dimensão, ventilação, iluminação e acústica apropriada e salas para
docentes, sendo utilizada, em certos horários fixados, para atendimento aos discentes,
também com ventilação, iluminação e acústica apropriadas.
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Instalações para coordenação do curso
A Coordenadoria dos Cursos de Graduação dispõe de sala própria, com dimensão,
ventilação, iluminação e acústica apropriada, onde ficam abrigados os coordenadores dos
cursos de graduação atualmente implantados. Alguns coordenadores estão instalados em
espaços específicos pertinentes ao curso objeto da coordenação. Outros estão em salas
próprias.
Para cada coordenador de curso existe instalado, na sala de coordenação,
equipamento computacional conectado a impressora e acesso a Internet.

Auditório
O Campus possui auditório próprio, com uma área de aproximadamente 100,00
m2. O referido auditório possui boas condições acústicas, de luminosidade e ventilação,
além de contar com permanente manutenção e conservação.

Instalações sanitárias - adequação e limpeza
O Campus possui sanitários em número suficiente para atendimento de discentes,
docentes e funcionários. Os sanitários, além de devidamente iluminados e ventilados,
possuem revestimento adequado de piso e paredes, com aparelhos diariamente lavados e
desinfetados.
Os sanitários possuem estrutura específica para atendimento de portadores de
necessidades especiais.

Biblioteca
A biblioteca da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro ASSER,
instalada na rua 7, nº 1193 é comunitária e tem por objetivo atender as necessidades dos
cursos instalados e demais atividades ligadas a ela disponibilizando, de forma rápida e
organizada, as informações de interesse e aprimoramento profissional, educacional e
pessoal.
A forma de acesso e de utilização do acervo é on-line, permitindo 24 horas para
consulta através de conexão à internet.
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A biblioteca está instalada no primeiro andar do Prédio 1 ( A ), em uma área total
aproximada de 280.00 m2, sendo 55.00 m2 destinados para compor o acervo, 02 salas
destinadas ao estudo individual e em grupo com 40.00 m2 cada uma, 79,00 m2 destinados
à circulação com mesas para estudo, 8.00 m2 ao processamento técnico, 18.00m2
destinada a sala de leitura, um sanitário de 7,00 m2 destinado aos funcionários e um com
7,00 m2 destinados aos usuários , 15.00 m2 destinados aos periódicos e 8.00 m2
destinados a sala de processamento.
Além disso, no andar onde está instalada a Biblioteca Comunitária da instituição
está instalado um auditório com área aproximada de 100.00 m2 .
Nesse andar existe a possibilidade de expansão física da referida biblioteca assim
que a demanda dos cursos já instalados, os que estão solicitados no PDI e da comunidade
requererem.
Todas as dependências da biblioteca são arejadas, limpas, contendo extintor de
incêndio, porta de acesso para usuários portadores de necessidades especiais, com boa
iluminação e manutenção constante e adequada.
O acervo é bem sinalizado, distribuído e visível, permitindo ao usuário acesso à
informação desejada de maneira rápida e eficaz. O usuário dispõe ainda, de acesso
informatizado ao acervo, através de sete terminais de consulta localizados no espaço da
própria biblioteca.
Possui sala para estudo individual, sala para estudo em grupo, sala de leitura, uma
sala de processamento técnico contendo um computador (servidor) e fitas de vídeo, CdRom e disquetes.

Laboratórios de informática
A ESRC dispõe de cinco laboratórios de informática onde se desenvolvem as
atividades acadêmicas dos seus cursos de graduação. Os laboratórios dispõem de
equipamentos modernos, que atendem qualitativa e quantitativamente às demandas dos
cursos.
Todos os terminais dos laboratórios estão conectados à rede Internet.
Os laboratórios de informática 1 e 2 da instituição estão instalados em duas salas,
de aproximadamente 55,00 m2 cada uma, com acomodação suficiente para até 30
discentes sentados confortavelmente em cadeiras almofadadas e com aparelho de ar
condicionado em cada uma das salas. O laboratório 3 está instalado em uma sala de
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aproximadamente 80m2 com acomodação suficiente para até 45 discentes sentados
confortavelmente em cadeiras almofadadas e com dois aparelhos de ar condicionado e o
laboratório 4 está instalado em uma sala de aproximadamente 30m2 com acomodação
suficiente para até 15 discentes sentados confortavelmente em cadeiras almofadadas. Este
laboratório é destinado preferencialmente para as disciplinas do curso de Sistemas de
Informação. O Laboratório 5 está instalado em uma sala de aproximadamente 25m2 com
acomodação suficiente para até 15 discentes sentados confortavelmente em cadeiras
almofadadas. Este laboratório é destinado preferencialmente para as disciplinas
específicas do curso de Arquitetura e Urbanismo.
Dispõem de ventiladores industriais fixos com baixo nível de ruído, nas salas onde
não estão instalados os aparelhos de ar condicionado, que assegura conforto térmico
ambiental e boa ventilação. A iluminação natural e a artificial asseguram adequadas
condições de funcionamento, aos laboratórios e todos apresentam uma boa acústica.
O espaço destinado aos professores e orientadores, bem como para atendimento e
acompanhamento de discentes é adequado às necessidades.

Laboratórios Específicos
a) Laboratório Multidisciplinar de Engenharia 1
O Laboratório Multidisciplinar de Engenharia atende os estudantes do curso de
Engenharia de Produção nas atividades práticas de Eletricidade, Ótica e Mecânica
disciplinas de Introdução à Física e Física I, desenvolvidas, respectivamente, no primeiro
e segundo semestre dos referido curso. Por ser um Laboratório Multidisciplinar poderá
ser também utilizado por disciplinas que tenham alguma afinidade e motivação para
experimentos. O Laboratório também poderá ser utilizado para aulas teóricas.
O espaço estimado é de 60 m2 em um único ambiente com boa ventilação e boa
iluminação onde estão instaladas 08 bancadas de madeira de 1.80m x 1.00m com 04
tomadas de força cada uma, 40 banquetas de maneira almofadadas, 02 armários para o
acondicionamento dos quites para os experimentos e quadro branco. Neste espaço serão
desenvolvidas aulas expositivas e práticas e atividades específicas relacionadas com as
características do Laboratório. O laboratório dispõe de iluminação e ventilação adequadas
e recursos de segurança contra incêndio (extintores).

b) Laboratório Multidisciplinar de Engenharia 2
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O Laboratório Multidisciplinar de Engenharia atende os estudantes do curso de
Engenharia de Produção nas atividades práticas de Eletricidade, Ótica e Mecânica
disciplinas de Introdução à Física e Física I, desenvolvidas, respectivamente, no primeiro
e segundo semestre dos referido curso. Por ser um Laboratório Multidisciplinar poderá
ser também utilizado por disciplinas que tenham alguma afinidade e motivação para
experimentos. O Laboratório também poderá ser utilizado para aulas teóricas.
O espaço estimado é de 60 m2 em um único ambiente com boa ventilação e boa
iluminação onde estão instaladas 08 bancadas de madeira de 1.80m x 1.00m com 04
tomadas de força cada uma, 40 banquetas de maneira almofadadas, 02 armários para o
acondicionamento dos quites para os experimentos e quadro branco. Neste espaço serão
desenvolvidas aulas expositivas e práticas e atividades específicas relacionadas com as
características do Laboratório. O laboratório dispõe de iluminação e ventilação adequadas
e recursos de segurança contra incêndio (extintores).

c) Laboratório Multidisciplinar de Engenharia 3
O Laboratório Multidisciplinar de Engenharia atende os estudantes do curso de
Engenharia de Produção nas atividades práticas de Eletricidade, Ótica e Mecânica
disciplinas de Introdução à Física e Física I, desenvolvidas, respectivamente, no primeiro
e segundo semestre dos referido curso. Por ser um Laboratório Multidisciplinar poderá
ser também utilizado por disciplinas que tenham alguma afinidade e motivação para
experimentos. O Laboratório também poderá ser utilizado para aulas teóricas.
O espaço estimado é de 40 m2 em um único ambiente com boa ventilação e boa
iluminação onde estão instaladas 04 bancadas de madeira de 1.80m x 1.00m com 04
tomadas de força cada uma, 30 banquetas de maneira almofadadas, 02 armários para o
acondicionamento dos quites para os experimentos e quadro branco. Neste espaço serão
desenvolvidas aulas expositivas e práticas e atividades específicas relacionadas com as
características do Laboratório. O laboratório dispõe de iluminação e ventilação adequadas
e recursos de segurança contra incêndio (extintores).

d) Laboratório de Engenharia - Projetos
O Laboratório de Projetos atende os estudantes do curso de Engenharia de
Produção nas atividades práticas de disciplinas específicas dos últimos períodos do curso.
Por ser um Laboratório de Projetos poderá ser também utilizado por disciplinas que
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tenham alguma afinidade e motivação para este tipo de atividade. O Laboratório também
poderá ser utilizado para aulas teóricas.
O espaço estimado é de 60 m2 em um único ambiente com boa ventilação e boa
iluminação onde estão instaladas bancadas de madeira de 1.80m x 1.00m, mesas,
carteiras, quadro branco e material pertinente a finalidade do espaço. Neste espaço serão
desenvolvidas atividades específicas relacionadas com as características do Laboratório.
O laboratório dispõe de iluminação e ventilação adequadas.
d) Laboratório de Anatomia – peças sintéticas
O Laboratório de Anatomia com peças secas destina-se ao desenvolvimento de
atividades relacionadas com as disciplinas de Anatomia dos cursos de Educação Física –
Licenciatura, Nutrição e Fisioterapia.
O Laboratório também poderá ser utilizado para aulas teóricas.
O espaço estimado é de 60 m2, em um único ambiente com boa ventilação, boa
iluminação onde estão instaladas 04 mesas de madeira de 3.00m x 1.00m com tampa de
granito, 40 banquetas de maneira almofadadas, ventiladores, equipamento de proteção
contra incêndio 02 armários para o acondicionamento das peças. Neste espaço serão
desenvolvidas aulas expositivas e práticas e atividades específicas relacionadas com as
características do Laboratório.

e) Laboratório Multidisciplinar de Biologia
O Laboratório Multidisciplinar de Biologia destina-se aos trabalhos práticos de
apoio às disciplinas do curso de Educação Física de Nutrição e de Fisioterapia e, também,
aos cursos que deverão ser solicitados no período de vigência do novo PDI. O laboratório
também dispõe de estrutura para as aulas expositivas.
O espaço estimado é de 60 m2, em um único ambiente com boa ventilação, boa
iluminação onde estão instaladas 04 bancadas de madeira de 3.00m x 1.00m com tampa
de granito e armários com gavetas e dispositivos de tomadas, 40 banquetas de maneira
almofadadas, ventiladores, equipamento de proteção contra incêndio e sistema de água.
Neste espaço serão desenvolvidas aulas expositivas e práticas e atividades específicas
relacionadas com as características do Laboratório. Dispõe de 16 microscópios destinados
às aulas práticas de disciplinas específicas dos cursos instalados da área de saúde.
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f) Laboratório Multidisciplinar de Química e Bromatologia
O Laboratório de Química e Bromatologia, atualmente destina-se aos trabalhos
práticos de apoio às disciplinas de Química e Ciência Ambiental. O laboratório também
dispõe de estrutura para as aulas expositivas.
O espaço estimado é de 65 m2, onde estão distribuídas as bancadas, instrumentos,
equipamentos e o mobiliário. O ambiente acomoda 30 alunos simultaneamente para a
realização dos experimentos. O laboratório dispõe de iluminação e ventilação adequadas
e recursos de segurança contra incêndio (extintores).
g) Clínica de Fisioterapia I – sala 1
A Clínica de Fisioterapia I, atualmente destina-se aos trabalhos práticos de apoio
às disciplinas básicas do curso de Educação Física e do curso de Fisioterapia. O
laboratório também dispõe de estrutura para as aulas expositivas. Além disso, a Clínica
de Fisioterapia I atende a Comunidade local no período vespertino.
O espaço estimado é de 80 m2, onde estão distribuídas as bancadas, instrumentos,
equipamentos e o mobiliário. O ambiente acomoda 30 alunos simultaneamente para a
realização dos experimentos. O laboratório dispõe de iluminação e ventilação adequadas
e recursos de segurança contra incêndio (extintores).
h) Clínica de Fisioterapia I – sala 2
Clínica de Fisioterapia I – sala 2, atende os estudantes do curso de Fisioterapia em
atividades práticas de disciplinas dos períodos iniciais do curso. Por ser um Laboratório
Multidisciplinar poderá ser também utilizado por disciplinas que tenham alguma
afinidade e motivação para experimentos. O Laboratório também poderá ser utilizado
para aulas teóricas. Além disso, a Clínica de Fisioterapia I atende a Comunidade local no
período vespertino.
O espaço estimado é de 48 m2, em um único ambiente com boa ventilação e boa
iluminação onde estão instalados os equipamentos pertinentes à finalidade do laboratório,
com pequenos consultórios de atendimento. Neste espaço serão desenvolvidas aulas
expositivas, práticas e atividades específicas relacionadas com as características do
Laboratório. O laboratório dispõe de segurança contra incêndio (extintores).

i) Clínica de Fisioterapia II
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A Clínica de Fisioterapia I, atualmente destina-se aos trabalhos práticos de apoio
às disciplinas básicas do curso de Educação Física e do curso de Fisioterapia. O
laboratório também dispõe de estrutura para as aulas expositivas. Além disso, a Clínica
de Fisioterapia II atende a Comunidade local no período vespertino.
O espaço estimado é de 60 m2, onde estão distribuídas os

instrumentos,

equipamentos e o mobiliário. O ambiente acomoda 30 alunos simultaneamente para a
realização dos experimentos. O laboratório dispõe de iluminação e ventilação adequadas
e recursos de segurança contra incêndio (extintores).

j) Atelier de Maquetes
O Laboratório de Maquetes destina-se aos trabalhos práticos de apoio às
disciplinas que necessitam de representação através de maquetes. O Laboratório também
poderá ser utilizado para aulas teóricas.
O espaço estimado é de 90 m2, dividido em dois ambientes distintos: um para o
trabalho com maquinário e outro para trabalhos manuais como recortes, montagem e
colagem. Como se trata de local de manipulação de produtos químicos (tintas, colas,
solventes), o Atelier tem boa ventilação, boa iluminação e tem instalado um ponto de
água.
Neste espaço serão desenvolvidas aulas expositivas e práticas, além da elaboração
de modelos e protótipos.
Detalhes sobre os equipamentos existentes em cada um dos laboratórios
específicos estará disponível em documento próprio.

k) Laboratório de Conforto
O Laboratório de Conforto destina-se às disciplinas dos últimos períodos do curso
de Arquitetura e Urbanismo. Neste espaço estão também depositados os equipamentos
para as disciplinas de Topografia programadas, respectivamente para os 30 e 40 períodos
do curso de Engenharia Civil. Laboratório também poderá ser utilizado para aulas
teóricas.
O espaço estimado é de 50 m2, em um único ambiente, que abriga equipamento
de conforto e também material básico de hidráulica e também os destinados à prática de
alvenarias. O espaço tem boa ventilação e boa iluminação.
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Neste espaço de aproximadamente 50m2 onde estão disponibilizados diversos
equipamentos da área de Conforto e também abriga diversos equipamentos que dão
suporte às disciplinas de Topografia.

l) Brinquedoteca
A Brinquedoteca está instalada em sala de aproximadamente 57,00 m2, com boas
condições de acústica, iluminação, ventilação, limpeza e segurança, de fácil acesso,
permitindo adequado atendimento ao usuário para o desenvolvimento de suas atividades.
A Brinquedoteca, prioritariamente de uso do curso de Pedagogia, conta com
mobiliário adequado ao desenvolvimento de suas atividades, composto entre outros, por
estantes abertas para abrigar brinquedos e livros infantis, mesas e cadeiras.
Possui acervo de livros infantis, e brinquedos em madeira, jogos de memória,
jogos de fantasia, multiblocos, quebra-cabeças, brinquedos de encaixe e outros materiais
lúdicos de caráter pedagógico.
m) Laboratório de ensino – curso de Pedagogia
O laboratório de ensino destinado ao curso de Pedagogia conta com mobiliário
adequado ao desenvolvimento de suas atividades composto, entre outros, por duas
estantes de aço abertas para livros infantis, armários para abrigar brinquedos, mesas,
cadeiras e uma lousa. Poderá dar suporte às diversas disciplinas dos cursos de
Licenciatura que temos implantados na instituição. O Laboratório também poderá ser
utilizado para aulas teóricas.
n) Laboratório de ensino – curso de Arquitetura e Urbanismo
O laboratório de ensino destinado ao curso de Arquitetura e Urbanismo conta com
mobiliário adequado ao desenvolvimento de suas atividades composto, entre outros, por
estantes, armários para abrigar as maquetes desenvolvidas pelos estudantes que servem
de modelos para desenvolvimento de aulas práticas do referido curso. O Laboratório
também poderá ser utilizado para aulas teóricas.
o) Escritório de Projetos – curso de Arquitetura e Urbanismo
O Escritório de Projetos, está instalado em uma sala do segundo andar do Prédio
1 (A), está organizada de forma a desenvolver projetos na área de arquitetura e urbanismo,
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sendo um laboratório de treinamento para os futuros profissionais da área; além de
proporcionar uma prestação de serviços para a comunidade local.
O Escritório de Projetos está sob a responsabilidade de dois docentes do curso de
Arquitetura e Urbanismo da instituição e abriga diversos estudantes colaboradores
bolsistas do referido curso.
Para o Escritório de Projetos, está destinada uma sala com aproximadamente
16,00 m2 e atende às necessidades para o desenvolvimento dos trabalhos e projetos. Tratase de uma sala sem problemas de ruídos, com boa iluminação, ventilação e limpeza.

Empresa Junior
A Empresa júnior, que funciona em uma sala do primeiro andar do Prédio 1 (A ),
está sendo organizada de forma a desenvolver cursos e treinamentos a profissionais, com
o objetivo de atualização e aperfeiçoamento dos mesmos; para a prestação de serviços, às
microempresas prioritariamente na área de Administração.
A Empresa Júnior está sob a responsabilidade de um docente da instituição que
tem outros dois docentes colaboradores e cinco estudantes bolsistas.
Atualmente, a Empresa Junior está em fase de reestruturação e deverá futuramente
ativar o Banco de Empregos a ser implantado na instituição com a finalidade de informar
aos estudantes as oportunidades de emprego na cidade de Rio Claro e região.
Para a empresa está destinada uma sala com aproximadamente 12,00 m2 e atende
às necessidades de orientação e às necessidades da realização dos trabalhos e projetos.
Trata-se de uma sala sem problemas de ruídos, iluminação, ventilação e limpeza.

Núcleo de Iniciação Científica e Extensão - NICE
As atividades de iniciação científica, pesquisa e extensão da ESRC são abrigadas
no Núcleo de Iniciação Científica e Extensão - NICE que está sob a responsabilidade de
dois docente da instituição ( Prof. Dr. Marcelo G. Rodrigues e Prof. Esp. Valdecir
Ançanello ) que tem a missão de motivar e coordenar as atividades relacionadas junto à
comunidade acadêmica.
O Núcleo de Iniciação Científica e Extensão está instalado numa sala de
aproximadamente 12,00 m2 no primeiro andar do Bloco 1 ( A)

152

Núcleo de Apoio Pedagógico - NAP
As atividades de apoio a docente e a discentes da Escola Superior de Tecnologia
e Educação de Rio Claro, são abrigadas no Núcleo de Apoio Pedagógico - NAP que está
sob a responsabilidade de um Pedagogo e de um Psicólogo, docentes da instituição, que
tem a missão de motivar e coordenar as atividades relacionadas junto à comunidade
acadêmica.
O Núcleo de Apoio Pedagógico a docentes e a discentes está instalado numa sala
de aproximadamente 12,00 m2 no primeiro andar do Bloco 1 ( A)

Núcleo Docente Estruturante - NDE
Destinado a criação, implementação e consolidação dos Projetos Pedagógicos dos
cursos de gradação instalados na Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro.
O Núcleo Docente Estruturante – NDE desenvolve suas atividades num ambiente
confortável, bem iluminado e ventilado.
O Núcleo Docente Estruturante – NDE está instalado numa sala de
aproximadamente 16m2 no segundo andar do Bloco 1 ( A) .

Em relação à estrutura física da ESRC para o ensino, a pesquisa e a extensão o
espaço atual é adequado e suficiente. Como foi apresentado anteriormente, há planos de
implantação de novos cursos de acordo com o PDI, o qual apresenta um projeto de
expansão e adequação do espaço utilizado.

3.

ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES

Docentes
Os professores dos cursos da IES responderam a um questionário contemplando
vários aspectos como avaliação do ensino-aprendizagem, avaliação do coordenador do
curso, avaliação do Projeto Pedagógico do Curso, entre outros, no final do 1º semestre de
2015.
A seguir, uma tabela sintetizando o número de questionários válidos em cada
curso avaliado:
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Número de questionários respondidos pelos docentes de acordo com o curso
ASSER – Rio Claro – 2015
CURSO

QUESTIONÁRIOS
RESPONDIDOS

Administração

21

Arquitetura (Diurno)

9

Arquitetura (Noturno)

22

Educação Física (Noturno)

11

Engenharia Civil

17

Engenharia de Produção (Noturno)

27

Engenharia de Produção (Diurno)

15

Fisioterapia

17

Nutrição

13

Pedagogia

15

Sistemas de Informação

4

Avaliação Ensino-Aprendizagem – Prática Docente

A maioria apresentou, no início do semestre letivo, sua proposta de trabalho para
a disciplina. Essa etapa é importante para que o aluno tome ciência do conteúdo a ser
desenvolvido, quais critérios de avaliação o professor adotará, as referências
bibliográficas que o aluno poderá consultar na biblioteca, entre outras coisas.
Uma característica do corpo docente da Instituição é a preocupação com o
aprendizado do aluno. Desta forma, quase que a totalidade dos professores ficam atentos
às dúvidas dos alunos e procura saná-las, mesmo fora de sala de aula, conforme mostra o
gráfico a seguir.
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VOCÊ DÁ ATENÇÃO ÀS DÚVIDAS APRESENTADAS E MOSTRA-SE
DISPOSTO A RESOLVÊ-LAS EM AULA E FORA DE AULA?
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Educação Física - Noturno

Arquitetura - Noturno

Arquitetura - Diurno

Administração

0

Cursos
IDEAL

ADEQUADO

INADEQUADO

INEXISTENTE

Outra preocupação presente entre os docentes é em relação à avaliação dos
alunos. A grande maioria procura ser coerente com seu trabalho, utilizando critérios e
instrumentos de avaliação adequados a sua disciplina.
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VOCÊ UTILIZA CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
CONSISTENTES COM O TRABALHO DESENVOLVIDO EM AULA E COM
AS CARACTERÍSTICAS DA DISCIPLINA?
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0
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IDEAL

ADEQUADO

INADEQUADO

INEXISTENTE

Raros são os professores que, após uma avaliação, não discutem os resultados
com os alunos. É uma prática comum promover discussões, comentários e correção das
atividades, para mais uma vez os alunos terem oportunidade de sanar suas dúvidas e, desta
forma, consolidar seu conhecimento adquirido na disciplina.
VOCÊ PROCURA DISCUTIR A AVALIAÇÃO, ANALISANDO OS
RESULTADOS DA TURMA, PROMOVENDO EM SALA DE AULA
REVISÃO E CORREÇÃO?
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INEXISTENTE

156

Um bom relacionamento entre os discentes e docentes é importante para o
sucesso de ambos. Apesar de haver pouquíssimas divergências neste aspecto, a maioria
dos docentes apresenta empatia com os alunos, conforme gráfico a seguir.
VOCÊ ACREDITA TER UM BOM RELACIONAMENTO COM AS
TURMAS NAS QUAIS LECIONA?
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Finalmente, no tópico avaliado sobre a prática docente, quase 100% dos
professores concordam que a participação dos alunos nas aulas é importante, além de se
mostrarem dispostos a despertar o interesse dos alunos para isso.

VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NAS
AULAS E CONDUZ A AULA DE FORMA A MANTER O INTERESSE?
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Avaliação PPC – Currículo – Monografia – Perfil

Neste tópico são avaliados itens como o currículo do curso, o Projeto Pedagógico
do curso, o perfil profissional projetado para o curso, a monografia e/ou Trabalho de
conclusão de curso e os recursos mais presentes no trabalho do docente.
Em relação ao currículo do curso no qual leciona, a maioria dos professores
concordam que a sua principal característica é a formação profissional voltada para o
mercado de trabalho, sendo que os cursos de Pedagogia e Educação Física acreditam
também, que a formação crítica e comprometida com a realidade social no exercício da
cidadania também está presente no currículo dos respectivos cursos.

CARACTERÍSTICA QUE O DOCENTE CONSIDERA MAIS PRESENTE NO
CURRÍCULO DO CURSO NO QUAL LECIONA
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0
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Formação profissional voltada para o mercado de trabalho
aquisição de cultura mais ampla
formação crítica e comprometida com a realidade social no exercício da cidadania
Ênfase na questão ética na formação dos discentes
Formação teórica voltada à pesquisa
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Observando o gráfico, é possível afirmar que a maioria dos professores conhece
o Projeto Pedagógico do curso e verifica que as ações do curso seguem o respectivo PPC.
Em relação aos poucos professores que dizem desconhecer o PPC, foram encaminhadas
orientações aos coordenadores dos cursos para que os mesmos tornem acessível aos
docentes o PPC, de modo que, ao tomar conhecimento do Projeto proposto, os professores
possam trabalhar pautados em suas diretrizes.

SOBRE O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, É POSSÍVEL AFIRMAR
QUE:
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0
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Conheço porque li e discuti em reuniões
Conheço e constato que as ações do curso estão norteadas por ele
Já ouvi falar a respeito mas não o conheço integralmente
Não conheço mas gostaria de conhecer
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Observa-se que a maioria dos docentes acredita que o curso no qual trabalha visa
formar profissionais especializados para a realidade atual.

SOBRE O PERFIL PROFISSIONAL PROJETADO PELO CURSO:
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Estimula o compromisso social e político do profissional
Não tenho tido a oport. de saber qual a proposta do curso, mas gostaria de saber
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Em relação à monografia/TCC, os docentes apresentam sua opinião, porém não
há uma delas que desponta das demais. A aplicação dos conhecimentos adquiridos ao
longo do curso e o desenvolvimento do aluno em metodologia são as opiniões mais
frequentes dos docentes, conforme gráfico a seguir.
SOBRE A MONOGRAFIA/TCC O DOCENTE DIZ QUE:
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Cursos
Proporciona ao aluno a possibilidade de aplic. dos conhecimentos adq. no curso
Contribui para o desenvolvimento do aluno em metodologia
Possibilita experiências de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
É instrumento para o amadurecimento profissional do aluno
Não está adequado ao eixo de formação do curso
Não sei opinar

A pluralidade nas características presentes no trabalho do docente pode ser
observada no gráfico a seguir. Predominam as aulas expositivas, porém, vários outros
recursos são utilizados. O emprego de recursos áudio-visuais e práticas em laboratório
são favorecidos pelo número de projetores a disposição dos professores, bem como
laboratórios, sejam de informática, sejam específicos para as disciplinas, bem equipados
e que atendem às necessidades do docente e discentes.
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CARACTERÍSTICA MAIS PRESENTE NO TRABALHO DO DOCENTE:
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Aulas expositivas

Seminários de alunos

Leitura e discussão de textos

Aulas participativas

Atividades extra-classes

Práticas de laboratório

Utilização de recursos áudio-visuais

Avaliação Ensino-Aprendizagem – Avaliação Discente

Tópicos em relação ao comportamento, dedicação, respeito, assiduidade e
conhecimentos prévios necessários para cursar a disciplina foram avaliados pelos
professores. Os gráficos a seguir mostram que:
Apesar da maioria dos professores considerarem o comportamento da turma em
sala de aula adequado, uma porcentagem representativa discorda dessa afirmação. Por
exemplo, para o curso de Educação Física (Noturno), cerca de 60% dos professores
consideram o comportamento dos alunos inadequado para a sala de aula. Uma atenção
especial deverá ser dada para que essa atitude não atrapalhe o desenvolvimento das
disciplinas, nem os colegas durante as aulas.
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Em relação à dedicação ao aprendizado da disciplina, somente os professores dos
cursos de Arquitetura, Nutrição, Pedagogia e Sistemas de Informação consideram, em sua
maioria, que a dedicação dos alunos é ideal. Um fator preocupante é que nos demais
cursos a porcentagem de dedicação ideal e inadequada é muito próxima, sendo que para
o curso de Educação Física a porcentagem de inadequado (72,7%) supera a de ideal
(18,2%)
Como era esperado, muitos professores alegaram que os alunos não tem
conhecimentos prévios necessários para cursar a disciplina.
O respeito ao professor e a assiduidade dos alunos foram avaliados positivamente
pelo corpo docente.

COMPORTAMENTO DA TURMA EM SALA DE AULA ERA ADQUADO?
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OS ALUNOS TINHAM CONHECIMENTOS PRÉVIOS NECESSÁRIOS PARA
CURSAR A DISCIPLINA?
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Avaliação – Coordenação

A coordenação de cada curso foi avaliada positivamente em todos os seus
aspectos, pois os docentes consideraram, em sua maioria, ideal e/ou adequado as ações
dos coordenadores em relação aos vários tópicos analisados, conforme gráficos a seguir:

A FREQUENCIA COM QUE O COORDENADOR DIVULGA
INFORMAÇÕES, DIREITOS E DEVERES DOS DOCENTES É:
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O ATENDIMENTO DO COORDENADOR AO DOCENTE É:
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A MANEIRA QUE A COORDENAÇÃO VERIFICA O ALINHAMENTO DOS
PLANOS DE TRABALHO DOCENTE COM O PLANO DE CURSO É:
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A MANEIRA QUE A COORDENAÇÃO REALIZA ACOMPANHAMENTO
FORMAL DO DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS DE TRABALHO
DOCENTE É:
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O ATENDIMENTO DO COORDENADOR NA RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS É:
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Discentes

Os alunos respondem o questionário contemplando as dimensões da avaliação no
que diz respeito à organização curricular, conhecimento do projeto do curso,
atendimento e dinâmica dos professores nas disciplinas, o trabalho do coordenador
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entre outras perguntas relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. São 16
(dezesseis) questões de todas as disciplinas cursadas no semestre. Ainda, opinam
quanto a infraestrutura da IES e seus projetos de extensão e atendimento ao aluno.
Cabe enfatizar que o formulário eletrônico dispõe também de questões dissertativas
nas quais os alunos são convidados a escrever suas impressões para cada um dos
setores avaliados, ou seja, infraestrutura, professores, coordenadores e gestão.
A partir da análise das respostas dadas são gerados gráficos individuais para cada
professor no tocante a sua disciplina. O quadro abaixo representa as questões que
avaliam as disciplinas:
AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS E PROFESSORES – DISCENTES
Esta disciplina apresenta grau elevado de dificuldade
Esta disciplina tem carga horária suficiente
Na sua opinião, qual característica pessoal que um professor deve apresentar para desempenhar
um bom trabalho
O professor apresentou sua proposta de trabalho para a disciplina (programa da disciplina, com
bibliografia diversificada e atualizada)
O professor dá atenção as dúvidas apresentadas e mostra-se disposto a resolvê-las em aula ou
fora de aula
O professor desenvolve um clima de respeito mútuo
O professor procura discutir a avaliação, analisando os seus resultados, promovendo em sala de
aula a revisão e correção.
O professor utiliza critérios e instrumentos de avaliação consistentes (adequados) com o trabalho
desenvolvido em aula e com as características da disciplina
O professor utiliza recursos didáticos para favorecer a aprendizagem (Informática, audiovisual,
dinâmica de grupo, seminários, entre outros)
O professor valoriza a participação dos alunos nas aulas; conduz a aula de forma a manter o
interesse; estimula o questionamento dos temas propostos.
Você considera essa disciplina importante para sua formação profissional
Você é um aluno que estuda semanalmente
Você é um aluno que frequenta monitoria
Você gosta de cursar e aprender essa disciplina
Você tem dificuldades próprias, derivadas de sua personalidade, no aprendizado dessa disciplina.
Você utiliza a bibliografia indicada pelo professor

Quanto a infraestrutura e coordenação os alunos respondem o seguinte rol de
perguntas:
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IFRAESTRUTURA E COORDENAÇÃO - DISCENTE
Horário de funcionamento da Biblioteca
Acervo bibliográfico: livros na área do curso
Acervo: periódicos, CD-ROM, fitas de vídeo.
Disponibilidade de livros básicos recomendados nas disciplinas
Acomodações para estudo e consulta
Serviços oferecidos: empréstimos, consulta ao acervo, pesquisa bibliográfica.
Atendimento pessoal e auxílio as minhas dúvidas
Sistema de comunicação e informação da biblioteca quanto ao acervo bibliográfico
Auxílio as minhas dúvidas, na procura de livros, do pessoal da biblioteca.
Espaço físico
Condições de segurança
Estacionamento
Circulação interna
Sanitários/Banheiros
Ambulatório médico
As áreas externas e de circulação (Jardim, Pátio, Corredores, etc.).
Horário de funcionamento dos laboratórios
Espaço físico dos laboratórios
O dimensionamento do número de alunos por turma nas aulas de laboratório
Equipamentos dos laboratórios
Manutenção dos equipamentos
Disponibilidade de softwares
Utilização da Internet
Espaço físico para as atividades das disciplinas
Dimensionamento do número de alunos com as especificidades das disciplinas
Ambiente para as aulas quanto a acústica
Ambiente para as aulas quanto a luminosidade
Ambiente para as aulas quanto a ventilação
Disponibilidade e qualidade de equipamentos audiovisuais em sala de aula.
Atendimento do coordenador ao aluno
Atendimento do coordenador na resolução de problemas
Frequência com que o coordenador divulga informações, direitos e deveres dos alunos.
Empenho do coordenador na divulgação de feiras, cursos e serviços oferecidos pelo curso.

4.

AÇÕES COM BASE NOS DADOS
Os dados coletados pela CPA são fundamentais para o planejamento, a

organização e reestruturação da IES em todo seu contexto. O instrumento tem auxiliado
desde a construção do PDI, com informações quanto aos cursos já existentes e novas
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possibilidades de atuação, no tocante a infraestrutura apontando fragilidades e
necessidades de ampliação em laboratórios específicos, por exemplo, e ainda na própria
estruturação dos cursos, contribuindo quanto às formas de planejamento de ensino,
metodologias de trabalho, atribuição de aulas entre outras ações.
A seguir apresentamos algumas ações provenientes de dados coletados nas
avaliações:
✔ Levantamento de possibilidades de cursos de graduação, pós-

graduação e extensão;
✔ Organização de um jornal informativo impresso para toda

comunidade escolar;
✔ Convênio com prefeituras, empresas e grupos representantes de

classes;
✔ Cursos de revisão de conteúdo e monitorias para as disciplinas em

que os alunos apresentam maior dificuldade de aprendizagem;
✔ Palestras e oficinas relacionadas aos cursos de graduação e abertas a

comunidade local;
✔ Criação de programas de Responsabilidade Social permanente;
✔ Cursos de qualificação profissional para funcionários;
✔ Transparência na apresentação dos resultados avaliativos;
✔ Atendimento individualizado para alunos e professores pelo NAP;
✔ Avaliação da grade curricular dos cursos;
✔ Vínculo mais próximo com egressos em eventos dos cursos;
✔ Espaços de convivência da comunidade escolar pensado pelos

próprios alunos;
✔ Laboratórios reorganizados a partir de projetos coletivos;
✔ Projetos de extensão comunitária que envolve mais de um curso de

graduação;
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No ano de 2012, a Instituição trouxe inovações com a autorização do curso de
Educação Física – Bacharelado, e a solicitação de autorização para o curso Engenharia
Civil, que foi publicada antes do fechamento deste relatório.
O cenário de expansão é concreto. Assim, a missão, a identidade e os objetivos da
ESRC requerem cuidado permanente no sentido de privilegiar a qualidade de ensino e
dos serviços conquistadas até o momento. Ficou claro, com este relatório, que a ESRC
tem uma vocação para desenvolver ações sociais consistentes, seja por meio de
campanhas solidárias ou projetos de extensão cada vez mais constantes. Essa ênfase tende
a favorecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição no meio acadêmico
da cidade de Rio Claro e região.
As parcerias com os municípios próximos e empresas da cidade e região têm
viabilizado um grande número de alunos nos cursos de graduação e pós-graduação. No
ano de 2012, foi firmada a parceria com a cidade de Santa Gertrudes, também para a
graduação com ingresso de 100 alunos, nos diversos cursos. Fica evidente que esse
sistema é fundamental para a sustentabilidade da instituição.
Devido à baixa procura no ano de 2012 abrimos no diurno somente o curso de
engenharia de produção. Apesar de desde 2010 a instituição tentar criar turmas no diurno
o perfil da cidade não responde positivamente a esta ação.
Os resultados das análises realizadas pela CPA, sobre as dez dimensões propostas
pelo SINAES, apontam vários pontos fortes e algumas fragilidades. Neste sentido, segue
um resumo desses pontos.
● Potencial:
● Gestão democrática e participativa;
● Ações sociais desenvolvidas constantemente;
● Estimulo às visitas técnicas a uma variedade grande de empresas da região,
Museus e Pinacotecas;
● Programa e acompanhamento de bolsas de estudos;
● Projetos de extensão comunitária;
171

● Projetos de extensão universitária com vistas à formação continuada dos
alunos;
● Professores qualificados e com potencial para pesquisa;
● Comunicação e entrosamento entre professores coordenadores;
● Utilização dos laboratórios e outros espaços com projetos à comunidade;
● Organização de cursos para qualificação dos técnicos administrativos,
● Possibilidade de abertura de novos cursos atendendo a demanda da região;
● Consolidação da Pós-Graduação e abertura de novos cursos.

Por outro lado, os pontos frágeis, que merecem especial atenção por parte dos
Mantenedores e da atual Direção, os quais esta comissão ressaltou nos quadros de cada
dimensão analisada, são:

● Contratação de mais funcionários para dar suporte ao crescimento das
atividades desenvolvidas na ESRC;
● Desenvolver Programas de Gestão de Pessoal no sentido de valorizar suas
equipes de trabalho (funcionários e docentes);
● Criar estratégias de atuação de mercado para conhecer seus concorrentes
e propor novas formas de inserção no mercado acadêmico da região;
● O espaço físico atual requer maiores modificações para atender a demanda
de cada curso, principalmente da fisioterapia e nutrição;
● Possuir autonomia financeira para tomada de decisões diárias e custeio de
melhorias de equipamentos e infraestrutura.

Ao resolver os pontos frágeis já mencionados e valorizar os seus pontos fortes, a
ESRC pode dar continuidade e ampliar a qualidade de ensino oferecida atualmente.
O sistema de avaliação é de suma importância para ajudar a planejar e refletir
ações de melhoria ou manutenção dos avanços conquistados e apresentados. Nesse
sentido, o sistema avaliativo deve articular, de forma coerente, concepções, objetos,
metodologias, práticas e agentes da comunidade acadêmica e de instâncias do governo.
A ESRC tem um grande potencial para o desenvolvimento sustentável sendo que
suas fragilidades não comprometem demasiadamente o sistema educacional. É preciso
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buscar um equilíbrio e promover ações que gerem satisfação e comprometimento com a
sociedade em ofertar e atender suas reais necessidades.
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