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1.1 -  Histórico Institucional do UNISAL 

1.1.1 -  Os Salesianos no Brasil 

A Congregação Salesiana está presente no Brasil desde 1883, tendo iniciado suas 
atividades, primeiramente, na cidade de Niterói, RJ, com a fundação do Colégio Santa 
Rosa. O Liceu Coração de Jesus, entidade mantenedora do UNISAL, foi fundado em 1885, 
em São Paulo. 

A partir dessa data, os salesianos vêm consolidando sua estrutura administrativa e 
patrimonial por meio de vigorosos investimentos na área da Educação, ocasionando uma 
significativa expansão de suas instituições. Este crescimento, em um primeiro momento, 
teve maior ênfase nas escolas de ensino fundamental e médio, em função do próprio 
carisma salesiano - educação de jovens - lema maior e inspirador de todas as ações do 
fundador da Congregação Salesiana, São João Bosco. 

Em 1952 deu-se o início da atuação dos salesianos nos cursos em nível superior e a 
congregação vem expandindo sua participação neste setor. 

 

1.1.2 -  A Criação do UNISAL 

O Liceu Coração de Jesus, em 1993, assumiu a direção de todos os cursos superiores das 
suas unidades localizadas no interior do Estado de São Paulo, em processo aprovado pelo 
Conselho Federal de Educação, por meio do Parecer CFE nº 131/93, homologado pelo Sr. 
Ministro da Educação mediante da Portaria nº 209 de 19/2/93. 

A partir daí, consolidou sua estrutura acadêmica pela integração das várias unidades 
mantidas, sob a forma integrada, denominada FACULDADES SALESIANAS. 

Mediante um decreto presidencial em 24 de novembro de 1997, as Faculdades Salesianas 
foram transformadas no Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL, a 
congregar de forma orgânica a sua presença no Estado de São Paulo, com unidades nas 
cidades de Americana, Campinas, São Paulo e Lorena. 

A unidade de Americana, por contemplar o maior número de cursos, foi estabelecida como 
Sede e abrigou, também, a reitoria do UNISAL, até 2010, quando removeu-se para uma ala 
da Inspetoria em São Paulo. 

Mais de 30 mil alunos já passaram pelo UNISAL. A instituição Salesiana procura promover 
as pessoas acreditando e investindo nesse importante processo de desenvolvimento 
intelectivo e axiológico que é a educação. Resulta dessa compreensão, a preocupação do 
UNISAL com a qualidade do ensino, traduzida em um corpo docente com elevado nível de 



7 
 

titulação, em bibliotecas com pessoal habilitado a dar suporte aos usuários, em laboratórios 
especializados e equipados, em salas-ambiente, em áreas de educação física, esporte e 
convivência. A qualidade de ensino está ligada à qualidade de vida, a um relacionamento 
alegre e familiar entre todos os que compõem a comunidade educativa: alunos, 
professores, funcionários, diretores e a sociedade. 

 

1.1.3 -  A presença Salesiana em Americana 

Americana elevou-se à categoria de município em 1924. A despeito da magnitude de seus 
índices de desenvolvimento e do acelerado ritmo de crescimento urbano, até 1972 carecia 
da oferta de ensino superior, embora, desde aquela época, mantivesse o “status” de centro 
industrial e comercial. 

Acompanhando o crescimento da cidade de Americana, em 1972 foram criados os cursos 
de Administração de Empresas, Pedagogia e Serviço Social, no Instituto de Ciências 
Sociais de Americana, atual Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL. 

A história de Americana, literalmente entrelaçada à da indústria têxtil, marcou-se, desde o 
início, pela divisão entre produtores e empresários, de um lado, e operários, de outro. Os 
cursos oferecidos pelos salesianos contribuíram, em grande medida, para a criação de um 
novo patamar social, abrindo oportunidades em outros campos de trabalho na cidade e em 
outras localidades da região. 

O UNISAL lançou no dia 09 de outubro de 1999, o marco inicial de seu Campus Maria 
Auxiliadora em Americana, em uma área de 442.584,04 m2, na qual foi construída a 
infraestrutura para ampliar o atendimento do UNISAL, na cidade. 

Atualmente, o UNISAL, presença salesiana em Americana, oferece os Cursos de 
Graduação: Administração, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, 
Engenharia Elétrica – Eletrônica, Engenharia Ambiental, Engenharia de Automação e 
Controle, Engenharia Civil, Moda, Pedagogia, Serviço Social, Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Moda, Psicologia e Sistemas 
de Informação; também oferecido o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado 
em Educação), além de diversos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e de Extensão. 

 

1.1.4 -  A presença Salesiana em Campinas 

Em 1987, foi criada a Faculdade Salesiana de Tecnologia, com os Cursos Superiores para 
Formação de Tecnólogos em Eletrônica Industrial e Instrumentação e Controle. 
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Atualmente, o UNISAL, presença salesiana em Campinas, oferece os seguintes Cursos de 
Graduação: Administração, Ciências Contábeis, Curso Superior de Tecnologia em Análise 
de Sistemas, Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial, Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Curso Superior de Tecnologia em Logística, 
Curso Superior de Tecnologia em Marketing, Curso Superior de Tecnologia em Sistemas 
Automotivos, Curso Superior de Tecnologia em Transportes Aéreos, Engenharia de 
Automação e Controle, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Elétrica: modalidade telecomunicações, Engenharia Eletrônica, 
Engenharia Mecânica, Direito e Educação Física; também são oferecidos diversos cursos 
de Pós-Graduação Lato Sensu e de extensão. 

 

1.1.5 -  A presença Salesiana em Lorena 

Das unidades que hoje compõem o Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Lorena 
foi a primeira a oferecer cursos em nível superior, no ano de 1952; a partir dessa data, a 
congregação só vem expandindo sua participação neste setor. 

Atualmente, o UNISAL, presença salesiana em Lorena, oferece os seguintes Cursos de 
Graduação: Administração, Ciência da Computação, Curso Superior de Tecnologia em 
Automação Industrial, Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior, Curso Superior 
de Tecnologia em Fabricação Mecânica, Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos, Curso Superior de Tecnologia em Logística, Engenharia Civil, 
Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, 
Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Direito, Filosofia, 
Geografia, História, Matemática, Pedagogia, Psicologia, Tecnologia em Sistemas para 
Internet, Tecnologia em Hotelaria e Turismo; também é oferecido um programa de 
Mestrado (Direito), além de diversos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e de extensão. 

 

1.1.6 -  Os Salesianos em São Paulo 

As Instituições Salesianas têm uma sólida tradição em educação, em todos os níveis. Em 
1985 aconteceu o centenário da primeira Escola Salesiana no Estado de São Paulo, o 
Liceu Coração de Jesus, onde teve início, no ano de 1939, o primeiro curso universitário - 
Administração e Finanças. Entretanto, em 1964, esse curso foi transferido integralmente 
para a PUC São Paulo. 

Ainda na Capital, o Instituto Teológico Pio XI, criado em 07 de março 1931 no então bairro 
do Chora Menino, hoje Santa Teresinha (região norte) mantém, desde aquela data, o Curso 
de Teologia. Anos depois, em 1936, transferiu-se para a atual sede no Alto da Lapa. Em 
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1964, o Instituto Teológico Pio XI foi reconhecido pelo Ateneo Salesiano de Turim, hoje 
Università Pontifícia Salesiana, de Roma e a ela afiliado, podendo, desde então, conceder 
o Bacharelado Pontifício em Teologia, bacharelado internacionalmente reconhecido.  

Em 2000, instituiu-se o Campus Santa Teresinha na cidade de São Paulo, oferecendo os 
seguintes Cursos de Graduação: Administração, Direito e Pedagogia. Em 2013, o Campus 
já oferecia os cursos de: Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, 
Curso Superior de Tecnologia em Marketing, Curso Superior de Tecnologia em Processos 
Gerenciais, além de diversos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e de Extensão. 

Em 2003, com base em sua vasta experiência e reconhecida competência, o Curso de 
Teologia do Instituto Teológico Pio XI integra-se ao Centro Universitário Salesiano de São 
Paulo (UNISAL) com a denominação de Curso de Teologia do UNISAL. 

 

1.1.7 -  Missão do Centro Universitário Salesiano 

“O UNISAL, fundado em princípios éticos, cristãos e salesianos, tem por missão promover a 
formação integral de cidadãos por meio de produção e difusão do conhecimento e da 
cultura. ” 

O Centro Universitário Salesiano de São Paulo deve servir à comunidade de modo a gerar 
conhecimento e recursos para o seu desenvolvimento em todos os níveis. Deve atender a região 
em que se localiza, mas não exclusivamente, buscando promover o bem-estar social e a melhoria 
da qualidade de vida. 

1.1.8 -  Visão do Centro Universitário Salesiano 

“Consolidar-se como centro de excelência, reconhecido nacional e 
internacionalmente na produção, sistematização e difusão do conhecimento e na 
qualidade de serviços prestados à comunidade. ” 

 

1.1.9 -  Valores do Centro Universitário Salesiano 

A prática educativa do UNISAL apoia-se nos seguintes valores: Amorevolezza, Diálogo, 
Ética, Profissionalismo e Solidariedade. 

Amorevolezza é o canal de acesso ao diálogo educativo, caracterizado por 
demonstrações de afeto recíprocas entre educador e educando que 
possibilitam as trocas simbólicas dos valores e dos significados de vida. 
A amorevolezza, a razão e a religião compõem um harmonioso 
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movimento pedagógico, expressão de uma espiritualidade relacional que 
exige equilíbrio afetivo, fidelidade, diálogo educativo, paciência histórica e 
clima de amizade e serviço. 

Diálogo é o elemento constitutivo e fundante da pessoa humana, necessitada das 
trocas simbólicas com o outro para suas realizações pessoais e sociais. 
Apresenta-se como pressuposto ao debate, à participação da 
comunidade, respaldando a gestão dos diversos processos institucionais. 

Ética é o processo racional de discussão de valores apreendidos por tradição, 
possibilitando a sua livre e crítica introjeção. Na instituição, pela ética 
busca-se promover a dissolução de conflitos e livre construção, 
desenvolvimento e definição de valores e da pessoa humana. 

Profissionalismo é condição para que, em um contexto social amplo e complexo, haja 
uma intervenção competente, em uma área de trabalho. O 
profissionalismo expressa a necessidade de formar pessoas qualificadas 
técnico-profissionalmente, capazes de buscar soluções teórico-práticas 
para os desafios e necessidades sociais e de se inserir no mercado de 
trabalho, contribuindo para a construção de uma sociedade cidadã. 

Solidariedade é a atitude de reconhecimento e respeito à pessoa humana e aos seres 
vivos, no que diz respeito à sua dignidade. Manifesta-se pelo cultivo da 
sensibilidade e da partilha, respeito às diferenças, nas ações voltadas às 
causas humanitárias, ecológicas e religiosas. 

O UNISAL, segundo a pedagogia e a espiritualidade salesiana, caracteriza-se pela 
construção de um ambiente educativo-pastoral que implica: 

a) A criação de um ambiente rico de valores humanos; 

b) O rigor científico no desenvolvimento dos conteúdos, da pesquisa e da docência;  

c) Um diálogo interdisciplinar entre as diversas áreas acadêmicas e entre estas e a fé 

cristã; 

d) A oferta de matérias específicas de caráter ético e religioso em paridade científica e 

pedagógica com as outras disciplinas; 

e) Uma diversidade de propostas explicitamente cristãs, de cunho pastoral e 

evangelizador; de compreensão e diálogo ecumênico e inter-religioso e de 

compromisso social. 

Os valores que norteiam o Sistema de Educação do UNISAL emergem de um horizonte 
mais amplo, no qual se vislumbram os seguintes princípios: 
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Igualdade Todos os indivíduos são iguais perante a sociedade, com os mesmos 
direitos e deveres. 

Qualidade Busca de perfeição que se pode adquirir e oferecer. 

Democracia Compatibilização entre a liberdade e a obediência às normas, por 
intermédio da participação crítica e responsável dos indivíduos, na 
constituição da ordem social. 

Humanismo Visão otimista da pessoa humana, que rompe com o individualismo, e 
implica atitudes de respeito e promoção da sua singularidade e dignidade. 

Transcendência Realidade inerente à “integralidade da pessoa”, criada à imagem e 
semelhança de Deus e aberta à verdade e à solidariedade com seus 
semelhantes. 

 

1.2 -  Histórico e Considerações iniciais sobre a Autoavaliação 

Institucional no UNISAL 

A Avaliação Institucional é considerada atividade de suma importância, imprescindível para 
o desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuos do UNISAL, posto que uma Gestão de 
Qualidade implica rever-se sempre para zelar pela identidade da Instituição. A Avaliação 
Institucional consta, incisivamente, dos principais documentos norteadores do UNISAL, 
como o “Plano de Desenvolvimento Institucional”, a “Identidade” e as “Políticas” das 
Instituições Universitárias Salesianas, em âmbito mundial. Por isso, o UNISAL assume a 
Avaliação como um elemento indispensável, à medida que ela permite o acompanhamento 
de todas suas atividades e inspira ações de melhoria. Desde a constituição do UNISAL, em 
1997, existe uma Comissão Própria de Avaliação, com representação dos diversos setores 
da comunidade educativa, que é responsável pela condução do processo de autoavaliação. 
Em 2004 impalntou-se um novo Projeto de Autoavaliação, baseado no Sinaes, que 
contemplava diversos instrumentos, aplicados com periodicidade variada, desde 
semestrais até trienais. Previa a avaliação tanto de aspectos acadêmicos, em suas 
dimensões de ensino, pesquisa e extensão, como administrativos.  

A partir de 2014 a CPA iniciou a reestruturação do Projeto de 2004, tomando como base a 
Nota Técnica Inep/Daes/Conaes no. 65 bem como o novo instrumento de Avaliação 
Institucional do Inep, institucionalizado em 2014 e organizado em cinco eixos que 
contemplam as dimensões do SINAES. Um dos objetivos dessa nova proposta é aliar a 
amplitude de avaliações propostas em 2004, com uma operacionalização mais eficaz, 
voltada para a rápida obtenção e utilização dos resultados.  

Durante o ciclo avaliativo de 2015 a 2017 foram realizadas as seguintes avaliações 
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Público Avaliação Periodicidade Dimensões 
SINAES 

 

 

Alunos de graduação 

Disciplinas Presenciais Semestral 02 

Disciplinas na Modalidade à 
Distância 

Semestral 02 

Metodologias Especiais Semestral 02 

Infraestrutura Anual 07 

Oportunidades e Serviços Anual 02, 04 e 09 

Alunos de pós-
graduação 

Disciplinas A cada  
disciplina 

02 

 

 

Professores 

Coordenadores de Curso Trienal 06 

Infraestrutura Anual 07 

Políticas de Pessoal Bienal 05 

Disciplinas de Graduação Semestral 02 

Funcionários Políticas de Pessoal Bienal 05 e 07 

 

 

Gestores 

Diretores de Operações Bienal 06 

Planejamento, Avaliação e 
CPA 

Anual 08 

PDI e Responsabilidade 
Social 

Trienal 01 e 03 

Sustentabilidade Financeira Trienal 10 

Comunidade Externa Relatório CPA Trienal 08 
 

Todas os resultados das avaliações realizadas são devidamente encaminhados aos 
setores que utilizam efetivamente as informações na melhoria dos processos e atividades 
acadêmicas. São amplamente debatidos no âmbito dos cursos. Para tanto, a CPA conta 
com os Grupos de Qualidade, que são grupos formados por representantes discentes e 
docentes de cada curso e que debatem os resultados da autoavaliação.  

O projeto de autoavaliação praticado pelo UNISAL parte do pressuposto de que a avaliação 
deve ser um instrumento de controle sobre o nível desejado de excelência da Instituição 
em todas as dimensões, tanto no que se refere às condições de ensino-aprendizagem 
oferecidas pelos docentes ao alunado, quanto à plena realização dos profissionais da 
educação comprometidos com a proposta didático-pedagógica, configurando-se como um 
processo dialético de ação-reflexão-ação que reúne informações de todos os sujeitos 
respondentes e dados para alimentar e estimular a análise reflexiva das práticas em busca 
de melhorias. 
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Dessa forma, o ‘modelo’ de qualidade e seus ‘indicadores’ devem ter legitimidade técnica e 
política e serem produzidos coletivamente dentro da instituição, a partir da prática. O 
método de avaliação precisa dar conta de buscar os problemas, as divergências, as 
dúvidas, os pontos fortes e os pontos de melhoria, transcendendo o diagnóstico, ou seja, 
precisa possibilitar a discussão, a análise conjunta e a tomada de decisão. 

Enfim, a grande meta consiste em criar uma cultura de Avaliação Institucional, sem 
conotação de premiar ou constranger, mas visando incentivar a autocrítica, a meta-
avaliação em que o diagnóstico, a leitura e interpretação dos dados e as sugestões dos 
sujeitos respondentes permitam uma releitura isenta de qualquer corporativismo, 
susceptibilidades, de modo a proporcionar um contínuo rever e repensar o UNISAL, no 
todo ou em parte, para reequacionamento dos ajustes e desafios necessários em cotejo 
com as disponibilidades conjunturais e estruturais. 
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2 - Metodologia e Estratégia de 

Ação 



15 
 

2.1 -  Metodologia e Estratégia de Ação da Autoavaliação no 

UNISAL 

O UNISAL é um centro multi-campi com unidades nas cidades de Americana (SP), 
Campinas (SP), Lorena (SP) e São Paulo (SP), com aproximadamente 10.000 de 
graduação e 2.300 alunos de pós-graduação e 500 colaboradores, sendo este o universo 
geral da avaliação institucional.  

As avaliações sistematizadas e realizadas diretamente pela CPA no período de 2015 a 
2017 referem-se aos Eixos 01, Planejamento e Avaliação Institucional, 02, 
Desenvolvimento Institucional, 03, Políticas Acadêmicas, 04, Políticas de Gestão, e 05, 
Infraestrutura Física. Como componentes adicionais, cujas avaliações também 
perpassaram todas as dimensões previstas pelo SINAES, foram consideradas avaliações 
realizadas por comissões externas designadas pelo MEC/Inep, dos Grupos de Qualidade 
de cada curso e da Ouvidoria. A metodologia utilizada, de forma resumida, pode ser 
descrita como: 

 

a) Pesquisas realizadas com os alunos de graduação 

 Pesquisa semestral, através de questionários com questões objetivas para 
avaliação de disciplinas presenciais, realizada através do sistema de 
informação da IES (Dimensão 02 do SINAES); 

 Pesquisa semestral (iniciada no segundo semestre de 2017), através de 
questionários com questões objetivas para avaliação de disciplinas a 
distância, realizada através do sistema de informação da IES (Dimensão 02 
do SINAES); 

 Pesquisa semestral (iniciada em 2016), através de questionários com questões 
objetivas para avaliação de metodologias especiais, realizada através do 
sistema de informação da IES (Dimensão 02 do SINAES); 

 Pesquisa anual, através de questionários com questões objetivas para 
avaliação de oportunidades e serviços, realizada apenas por alunos de 
graduação de cursos do ciclo do Enade do ano seguinte, através do sistema de 
informação da IES (Dimensões 02, 04 e 09 do SINAES); 

 Pesquisa através de questionários com questões objetivas para avaliação da 
infraestrutura, realizada apenas pelos alunos de graduação de cursos do ciclo 
do Enade do ano seguinte, através do sistema de informação da IES 
(Dimensão 07 do SINAES). 
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b) Pesquisas realizadas com alunos de pós-graduação (lato sensu) 
 Pesquisa ao final de cada disciplina, através de questionários com questões 

objetivas para avaliação de disciplinas, realizada através de questionários 
em papel, com resultados tabulados por cada unidade (Dimensão 02 do 
SINAES). 

 

c) Pesquisas realizadas com professores  
 Pesquisa anual, através de questionários com questões objetivas para 

avaliação da infraestrutura, realizadas através do sistema de informação da 
IES (Dimensão 07 do SINAES); 

 Pesquisa bienal (anos ímpares – iniciada em 2017), através de questionários 
com questões objetivas para avaliação das políticas de pessoal, realizadas 
através do sistema de informação da IES (Dimensão 05 do SINAES); 

 Pesquisa bienal (anos pares – iniciada em 2016), através de questionários com 
questões objetivas para avaliação de coordenações, realizadas através do 
sistema de informação da IES (Dimensão 06 do SINAES); 

 Pesquisa semestral, através de questionários com questões objetivas para 
avaliação de disciplinas, realizadas através do sistema de informação da IES 
(Obs. Avaliação cancelada a partir do segundo semestre de 2016, deverá ser 
substituída por uma autoavaliação docente). 

 

d) Pesquisa realizada com funcionários 
 Pesquisa bienal (anos pares – iniciada em 2016), através de questionários com 

questões objetivas para avaliação de políticas de pessoal, pelos funcionários 
não docentes, realizadas através do sistema de informação da IES (Dimensões 
05 e 07 do SINAES). 

 
e) Pesquisa realizada com gestores 

 Pesquisa bienal (anos ímpares – iniciada em 2017), através de questionários 
com questões objetivas para avaliação de Diretores de Operações, pelos 
coordenadores de graduação, realizada através do sistema de informação da 
IES (Dimensão 06 do SINAES); 

 Pesquisa anual (iniciada em 2016), através de questões abertas para 
diagnóstico das ações dos cursos resultantes dos processos de 
avaliação interna e externa, bem como para avaliar o trabalho da CPA, 
realizada via e-mail pelos coordenadores de graduação (Dimensão 08 do 
SINAES); 

 Pesquisa trienal (iniciada em 2015), através de questões objetivas e questões 
abertas para avaliação do PDI e a Responsabilidade Social da IES, 
realizadas por coordenadores de graduação e funcionários gestores de setores 
(Dimensões 01 e 03 do SINAES); 
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 Pesquisa trienal (iniciada em 2017), através de análise, pela CPA, de 
documentos e de parecer, para a avaliação da Sustentabilidade Financeira, 
realizado pelo pró-reitoria administrativa (Dimensão 10 do SINAES). 

 

Coube à CPA, de posse dos vários relatórios, elaborar os relatórios parciais e globais, 
encaminhando-os aos órgãos competentes do UNISAL, ao MEC/INEP e outros, bem como 
promover a divulgação dos resultados. 

Cabe ressaltar ainda que, durante o ciclo de 2015 a 2017, a CPA, orientada pela Nota 
Técnica Inep/Daes/Conaes no. 65 e pelo instrumento de Avaliação Institucional de 2015, 
organizado em cinco eixos, trabalhou intensamente na reformulação de seus instrumentos 
de avaliação e debateu novas formas de divulgação de resultados.  
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3 - Desenvolvimento e Análise de 

Dados 
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3.1 -  Avaliações Realizadas com Alunos de Graduação 

3.1.1. Avaliação das disciplinas 

O processo de avaliação do UNISAL conta com um importante instrumento de análise 
ligado à visão do discente sobre o desenvolvimento do trabalho pedagógico na instituição, 
com uma periodicidade semestral. A coleta de dados1 é feita por meio das respostas do 
questionário de Avaliação de Disciplinas e a análise dos dados representa de forma 
quantitativa a percepção que o aluno tem sobre as disciplinas ministradas nos cursos de 
graduação. Esta análise, a priori descritiva, apresenta os dados de forma singular, devendo 
ser consideradas, a posteriori, a discussão e interpretação destes resultados pelas equipes 
de trabalho de cada unidade/campus/curso. Este relatório foi realizado considerando os 
dados coletados no período de 2105 a 2017. 

Cabe ressaltar que a Avaliação de Disciplina é considerada especial, pois trata diretamente 
da qualidade de ensino verificada de maneira direta na sala de aula. Assim, é tratada 
estatisticamente de forma detalhada. 

A seguir, o instrumento utilizado. 

Caro Aluno, 
Como parte do processo de avaliação, pedimos sua colaboração, respondendo 
este questionário. Sua participação será de grande valia! 
A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 
concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia de a 5 
(concordância total) a 1 (discordância total). Caso você julgue não ter elementos 
para avaliar a assertiva ou quando considerar não pertinente ao seu curso, 
assinale a opção “Não sei responder/Não se aplica”. 

Opções 

5 4 3 2 1 N
ão

 s
ei

 re
sp

on
de

r\
N

ão
 s

e 
ap

lic
a 

 Como você avalia as seguintes afirmações: 

Competências 
Cognitivas 

 

 A metodologia utilizada pelo professor estabelece conexões do 
conteúdo com a realidade, demonstrando a importância do estudo 
desta disciplina para o nosso crescimento pessoal e profissional. 

      

 O professor estimula o estudo constante, buscando saber se 
estamos de fato conseguindo assimilar os conteúdos e 
acompanhar a disciplina. 

      

 O professor estimula o debate propondo exemplos 
contemporâneos que estejam relacionados ao conteúdo de sua 
disciplina e com o perfil do egresso. 

      

Competências 
Didáticas 

 

 O método utilizado pelo professor na explicação, exposição e 
construção do conhecimento estimula-nos a estudar, desperta a 
atenção e o interesse pela disciplina.  

      

 O professor utiliza diversos métodos capazes de promover o  
trabalho em equipe, os estudos de caso, debates, seminários, 
fóruns ou similares,  colocando-se como mediador do processo 
ensino-aprendizagem. 

      

                                                           
1 Coleta de dados realizada em formulário eletrônico “online” por meio da intranet institucional. 
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Competência 
Gerencial 

 A avaliação da disciplina é o resultado do trabalho realizado, pois o 
solicitado foi de fato abordado, pesquisado, estudado e 
aprofundado.  

      

 O método de avaliação do professor é previamente apresentado à 
turma, de forma dialogada e clara, fazendo com que tenhamos 
ciência dos critérios pelos quais seremos avaliados durante o 
semestre. 

      

 O professor propõe diferentes instrumentos de avaliação que 
estimulam a pesquisa, a criatividade e o aprofundamento de 
temas relacionados ao conteúdo. 

      

 O professor tem o cuidado de discutir e refletir conosco os 
resultados da avaliação: estimula, orienta a correção, esclarecendo 
as eventuais dúvidas detectadas nas questões propostas no 
instrumento avaliativo.  

      

Competência 
Afetiva 

 O professor, independentemente da disciplina ministrada, 
promove a reflexão e o aprofundamento dos valores fundamentais 
da vida e um estímulo à nossa participação ativa e cidadã no 
mundo. 

      

 O professor mantém-se disponível e aberto ao diálogo, trata-nos 
com respeito e cordialidade, pois ele se preocupa conosco. 

      

Desempenho 
pessoal/ 

Avaliação 
Discente 

 Demonstro esforço pessoal em acompanhar a disciplina tanto no 
espaço da sala de aula e laboratórios quanto no tempo dedicado 
ao estudo em casa, procurando fazer as leituras sugeridas e 
solicitadas pelo professor, preparando – me, antecipadamente, 
para a aula. 

      

 Sinto que a turma colabora, participa e estimula a formação de 
grupos de estudo; e mostra-se disponível a me ajudar nas 
dificuldades que encontro na compreensão e assimilação dos 
conteúdos da disciplina. 

      

  Participo das atividades extraclasse, tais como palestras, 
seminários, oficinas, ciclos de debates e atividades culturais, 
quando oferecidos pela instituição, como forma de complementar 
meu desenvolvimento. 

      

 Acrescente, aqui, comentários, críticas e sugestões: 

__________________________________________________________________________________________________ 

A Comissão de Avaliação Institucional agradece sua participação! 

 

3.1.1.1 Avaliações realizadas em 2015 

A Tabela 01 apresenta o número de questionários respondidos na avaliação de disciplinas 
por campus no 1º semestre de 2015 totalizando (39.389) questionários respondidos no 
UNISAL.  
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Tabela 01: Número de questionários respondidos por unidade no 1º semestre/2015 

  

                                              Fonte: CPA 2015 

O questionário é divido em cinco blocos assim nomeados: Competências Cognitivas, 
Competências Didáticas, Competência Gerencial, Competência Afetiva, Desempenho 
pessoal/Avaliação Discente.  

O UNISAL faz estudos com os dados coletados, a fim de localizar eventuais distorções e 
promover a cultura da avaliação na instituição com medidas que focalizam a melhoria da 
qualidade de ensino e dos serviços prestados pela instituição. 

 

Bloco I - Competências Cognitivas 

Foi realizada uma análise descritiva sobre os resultados da avaliação das disciplinas do 
UNISAL no que concerne a metodologia do professor, o estímulo do professor aos alunos e 
o estímulo do professor ao debate. Os resultados serão apresentados por item respondido 
a seguir:  

Quando perguntado sobre: 

01. A metodologia utilizada pelo professor estabelece conexões do conteúdo com a 

realidade, demonstrando a importância do estudo desta disciplina para o nosso 

crescimento pessoal e profissional. 

Período Letivo 
2015 Média Desvio 

Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

(+)                                                     (-) 
5 4 3 2 1 

1º semestre 4,21 1,058 54,1 24,7 13,1 4,6 3,4 
 

02. O professor estimula o estudo constante, buscando saber se estamos de fato 
conseguindo assimilar os conteúdos e acompanhar a disciplina. 

Período Letivo Média Desvio Porcentagens 

Unidade

14300 36,3 36,3 36,3

11056 28,1 28,1 64,4

11935 30,3 30,3 94,7

2098 5,3 5,3 100,0

39389 100,0 100,0

Americana

Campinas

Lorena

São Paulo

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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2015 Padrão Níveis de Concordância 
(+)                                                       (-) 

5 4 3 2 1 

1º semestre 4,12 1,119 50,7 25 14,3 5,7 4,3 
 

03. O professor estimula o debate propondo exemplos contemporâneos que estejam 

relacionados ao conteúdo de sua disciplina e com o perfil do egresso. 

Período Letivo 
2015 Média Desvio 

Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

(+)                                             (-) 
5 4 3 2 1 

1º semestre 4,14 1,102 51,3 25 14,4 5,3 4,0 
 
 
Para conhecer o comportamento da média geral das Competências Cognitivas (foram 
consideradas todas as médias das perguntas de 1 a 3). O Gráfico 01 seguir apresenta a 
concentração de valores abaixo da mediana e uma distribuição não simétrica no período 
letivo; sendo que no 1º semestre de 2015 foram apuradas as seguintes medidas: média 
(4,16), desvio padrão (1,024), mediana (4,67) e a moda (5). Nota-se na distribuição das 
médias uma concentração acima da nota 4 considerada de boa para excelente. 

Gráfico 01: Distribuição do Indicador de Competência Cognitiva 

 
                                                   Fonte: CPA 2015 

 

Bloco II – Competências Didáticas 

As Competências Didáticas foram analisadas a partir das perguntas 4 e 5 do questionário 
de avaliação de disciplinas, considerando as seguintes variáveis: método utilizado pelo 
professor na explicação, exposição e construção do conhecimento do aluno, e promover o 
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trabalho em equipe, os estudos de caso, debates, seminários, fóruns ou similares, 
colocando-se como mediador do processo ensino-aprendizagem. Os resultados serão 
apresentados por item respondido a seguir: 

 

Quando perguntado sobre: 

4. O método utilizado pelo professor na explicação, exposição e construção do 
conhecimento estimula-nos a estudar, desperta a atenção e o interesse pela 
disciplina. 

Período Letivo 
2015 Média Desvio 

Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

(+)                                                     ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º semestre 4,0 1,19 47,6 24,6 15,5 6,2 6,1 
 
5. O professor utiliza diversos métodos capazes de promover o trabalho em equipe, 

os estudos de caso, debates, seminários, fóruns ou similares, colocando-se como 
mediador do processo ensino-aprendizagem. 

Período Letivo 
2015 Média Desvio 

Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

(+)                                                   ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º semestre 4,0 1,16 46,4 25,7 16,3 6,3 5,2 
 
Para conhecer o comportamento da média geral das Competências Didáticas (foram 
consideradas todas as médias das perguntas de 4 e 5). O Gráfico 02 a seguir apresenta a 
concentração de valores abaixo da mediana e uma distribuição não simétrica no período 
letivo; sendo que no 1º semestre de 2015 foram apuradas as seguintes medidas: média 
(4,02), desvio padrão (1,11), mediana (4,50) e a moda (5). Nota-se na distribuição das 
médias uma concentração acima da nota 4 considerada de boa para excelente. 

 

Gráfico 02: Distribuição do Indicador de Competência Didática 
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                                                         Fonte: CPA 2015 

 

Bloco III - Competência Gerencial 

A Competência Gerencial foi analisada a partir das perguntas 6, 7, 8 e 9 do questionário de 
avaliação de disciplinas, considerando as seguintes variáveis: a avaliação da disciplina é o 
resultado do trabalho realizado, o método de avaliação do professor, o professor propõe 
diferentes instrumentos de avaliação e o professor tem o cuidado de discutir e refletir com 
os alunos os resultados da avaliação. Os resultados serão apresentados por item 
respondido a seguir: 

Quando perguntado sobre: 

6. A avaliação da disciplina é o resultado do trabalho realizado, pois o solicitado foi de 
fato abordado, pesquisado, estudado e aprofundado. 

Período Letivo 
2015 Média 

Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

(+)                                                   ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º semestre 4,16 1,08 51,0 26,2 14,0 4,9 3,9 
 

7. O método de avaliação do professor é previamente apresentado à turma, de forma 
dialogada e clara, fazendo com que tenhamos ciência dos critérios pelos quais 
seremos avaliados durante o semestre. 

Período Letivo 
2015 Média Desvio 

Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

(+)                                                     ( - ) 
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5 4 3 2 1 
1º semestre 4,21 1,07 54,7 24,4 12,5 4,4 4,0 

 

8. O professor propõe diferentes instrumentos de avaliação que estimulam a 
pesquisa, a criatividade e o aprofundamento de temas relacionados ao conteúdo. 

Período Letivo 
2015 Média Desvio 

Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

(+)                                                      (-) 
5 4 3 2 1 

1º semestre 4,02 1,14 45,6 26,9 16,6 5,9 5,0 
 

9. O professor tem o cuidado de discutir e refletir conosco os resultados da 
avaliação: estimula, orienta a correção, esclarecendo as eventuais dúvidas 
detectadas nas questões propostas no instrumento avaliativo. 

Período Letivo 
2015 Média Desvio 

Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

(+)                                                    ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º semestre 4,13 1,11 50,9 25,2 14,2 5,3 4,5 
 
Para conhecer o comportamento da média geral da Competência Gerencial (foram 
consideradas todas as médias das perguntas 6, 7, 8 e 9). O Gráfico 03 apresenta a 
concentração de valores abaixo da mediana e uma distribuição não simétrica no período 
letivo; sendo que no 1º semestre de 2015 foram apuradas as seguintes medidas: média 
(4,14), desvio padrão (1,008), mediana (4,50) e a moda (5). Nota-se na distribuição das 
médias uma concentração acima da nota 4 considerada de boa para excelente. 
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Gráfico 03: Distribuição do Indicador de Competência gerencial 

 

                                                                                     Fonte: CPA 2015 

 

Bloco IV - Competência Afetiva 

A Competência Afetiva foi analisada a partir das perguntas 10 e 11 do questionário de 
avaliação de disciplinas, considerando as seguintes variáveis: o professor promove a 
reflexão e o aprofundamento dos valores fundamentais da vida, o professor mantém-se 
disponível e aberto ao diálogo. Os resultados serão apresentados por item respondido a 
seguir: 

Quando perguntado sobre: 

10. O professor, independentemente da disciplina ministrada, promove a reflexão e o 
aprofundamento dos valores fundamentais da vida e um estímulo à nossa 
participação ativa e cidadã no mundo. 

Período Letivo 
2015 Média Desvio 

Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

 (+)                                                           ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º semestre 4,11 1,11 49,7 25,4 15,0 5,4 4,4 
 

11. O professor mantém-se disponível e aberto ao diálogo, trata-nos com respeito e 
cordialidade, pois ele se preocupa conosco. 

Período Letivo 
2015 Média Desvio 

Padrão 
Porcentagens 

Níveis de Concordância 
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  ( + )                                                       ( - ) 

5 4 3 2 1 

1º 
semestre 

4,28 1,06 58,3 22,5 11,3 4,1 3,8 

 
 

Para conhecer o comportamento da média geral da Competência Afetiva (foram 
consideradas todas as médias das perguntas 10 e 11). O Gráfico 04 apresenta uma 
distribuição simétrica no período letivo; sendo que no 1º semestre de 2015 foram apuradas 
as seguintes medidas: média (4,20), desvio padrão (1,019), mediana (4,50) e a moda (5). 
Nota-se na distribuição das médias uma concentração acima da nota 4 considerada de boa 
para excelente. 

 

Gráfico 04: Distribuição do Indicador de Competência afetiva 

 
                                                                                                                              Fonte: CPA 2015 

 
 
Bloco V - Desempenho pessoal/Avaliação Discente 
 

O Desempenho Pessoal/Avaliação Discente foi analisado a partir das perguntas 12, 13 e 
14 do questionário de avaliação de disciplinas, considerando as seguintes variáveis: 
esforço pessoal em acompanhar a disciplina, a turma colabora, participa e estimula a 
formação de grupos de estudo, participação das atividades extraclasses. Os resultados 
serão apresentados por item respondido a seguir: 

Quando perguntado sobre: 
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12. Demonstro esforço pessoal em acompanhar a disciplina tanto no espaço da sala 
de aula e laboratórios quanto no tempo dedicado ao estudo em casa, procurando 
fazer as leituras sugeridas e solicitadas pelo professor, preparando – me, 
antecipadamente, para a aula. 

Período Letivo 

2015 
Média Desvio 

Padrão 

Porcentagens 

Níveis de Concordância 

 ( + )                                                     ( -- ) 

5 4 3 2 1 

1º semestre 4,15 0,98 45,9 31,9 15,9 3,8 2,5 

 

13. Sinto que a turma colabora, participa e estimula a formação de grupos de estudo; 
e mostra-se disponível a me ajudar nas dificuldades que encontro na 
compreensão e assimilação dos conteúdos da disciplina. 

Período letivo 

2015 
Média Desvio 

Padrão 

Porcentagens 

Níveis de Concordância 

( + )                                                      ( - ) 

5 4 3 2 1 

1º semestre 3,94 1,13 40,8 28,5 19,4 6,7 4,7 

 

14. Participo das atividades extraclasses, tais como palestras, seminários, oficinas, 
ciclos de debates e atividades culturais, quando oferecidos pela instituição, como 
forma de complementar meu desenvolvimento. 

Período Letivo 
2015 Média Desvio 

Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                               ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º semestre 4,02 1,08 43,5 28,5 18,7 5,5 3,8 
 

 

Para conhecer o comportamento da média geral do Desempenho pessoal/Avaliação 
Discente (foram consideradas todas as médias das perguntas 12, 13 e 14). O Gráfico 05 
apresenta a concentração de valores acima da mediana e uma distribuição não simétrica 
no período letivo; sendo que no 1º semestre de 2015 foram apuradas as seguintes 
medidas: média (4,05), desvio padrão (0,933), mediana (4) e a moda (5). Nota-se na 
distribuição das médias uma concentração acima da linha da mediana, considerada de boa 
para excelente. 
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Gráfico 05: Distribuição do Indicador de Desempenho pessoal/Avaliação discente  

 

                                                                            Fonte: CPA 2015 

 

 

3.1.1.2 Avaliações realizadas em 2016 

A Tabela 2 apresenta o número de questionários respondidos na avaliação de disciplinas 

nos respectivos períodos letivos, 1º semestre de 2016 (42.421) e 2º semestre de 2016 

(35.115), totalizando 77.536 questionários respondidos no UNISAL.  

 

Tabela 2 – Avaliação de Disciplinas - número de questionários respondidos por semestre 

 

Fonte: CPA 2016 

A seguir será apresentada uma análise descritiva por pergunta (item) e bloco sobre os 

resultados da avaliação das disciplinas do UNISAL em 2016 

 

Bloco I - Competências Cognitivas 

Periodo Letivo

42421 54,7 54,7 54,7

35115 45,3 45,3 100,0

77536 100,0 100,0

20161

20162

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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As Competências Cognitivas foram analisadas a partir das perguntas 1, 2 e 3 do 

questionário de avaliação de disciplinas, considerando as seguintes variáveis: a 

metodologia do professor, o estímulo do professor aos alunos e o estímulo do professor ao 

debate, os resultados serão apresentados por item respondido a seguir:  

Quando perguntado sobre: 

01 - A metodologia utilizada pelo professor estabelece conexões do conteúdo com a 

realidade, demonstrando a importância do estudo desta disciplina para o nosso 

crescimento pessoal e profissional. 

Período Letivo 
2016 

Média Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                               ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º Semestre 4,28 1,038 58 22,7 12 4 3,3 
2º Semestre 4,28 1,017 57,2 23,9 12,1 3,8 3 

 

02 - O professor estimula o estudo constante, buscando saber se estamos de fato 

conseguindo assimilar os conteúdos e acompanhar a disciplina. 

Período Letivo 
2016 

Média Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                               ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º Semestre 4,18 1,103 53,8 23,6 13,4 5 4,2 
2º Semestre 4,20 1,067 53,8 24,5 13,6 4,4 3,7 

 
03 - O professor estimula o debate propondo exemplos contemporâneos que 

estejam relacionados ao conteúdo de sua disciplina e com o perfil do egresso. 

Período Letivo 
2016 

Média Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                               ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º Semestre 4,19 1,094 54,2 23,3 13,6 4,9 4 
2º Semestre 4,23 1,053 55,1 23,9 13,4 4,3 3,4 

 

Entretanto, para conhecer o comportamento da média geral discente neste indicador foram 

consideradas todas as médias das perguntas de 1 a 3 e sua respectiva distribuição. Assim, 

o Gráfico 06 apresenta as seguintes medidas para o 1º semestre de 2016: média (4,21), 

desvio padrão (1,009), mediana (4,66) e a moda (5), e no 2º semestre de 2016, a média 
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(4,24), desvio padrão (0,987), mediana (4,66) e a moda (5). Nota-se que houve uma maior 

variação das médias no 1º. semestre (1,019) contra (0,976) no 2º. semestre, sendo que 

mais de 75% das médias ficaram acima de 4, consideradas de boas a excelentes. 

 

Gráfico 06 – Média geral do Indicador de Competência Cognitiva 

 

Fonte: CPA 2016 

 

Bloco II – Competências Didáticas 

As Competências Didáticas foram analisadas a partir das perguntas de 4 e 5 do 

questionário de avaliação de disciplinas, considerando as seguintes variáveis: método 

utilizado pelo professor na explicação, exposição e construção do conhecimento do aluno, 

e promover o trabalho em equipe, os estudos de caso, debates, seminários, fóruns ou 

similares, colocando-se como mediador do processo ensino-aprendizagem. Os resultados 

serão apresentados por item respondido a seguir: 

Quando perguntado sobre: 

4. O método utilizado pelo professor na explicação, exposição e construção do 

conhecimento estimula-nos a estudar, desperta a atenção e o interesse pela 

disciplina. 
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Período Letivo 
2016 

Média Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                               ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º Semestre 4,6 1,194 50,2 23 14,8 6 6 
2º Semestre 4,1 1,154 50,9 23,9 14,6 5,3 5,3 

 
5. O professor utiliza diversos métodos capazes de promover o trabalho em equipe, 

os estudos de caso, debates, seminários, fóruns ou similares, colocando-se como 

mediador do processo ensino-aprendizagem. 

Período Letivo 
2016 

Média Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                               ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º Semestre 4,07 1,154 49,6 23,9 15,5 6,1 4,9 
2º Semestre 4,12 1,121 50,6 24,7 14,9 5,3 4,5 

 
 
A média geral discente neste indicador foi extraída das médias das perguntas 4 e 5. O 

Gráfico 07 apresenta a distribuição com as seguintes medidas para o 1º semestre de 2016: 

média (4,066), desvio padrão (1,1077), mediana (4,5) e a moda (5), e no 2º semestre de 

2016, a média (4,109), desvio padrão (1,0815), mediana (4,5) e a moda (5). Nota-se que 

houve uma pequena variação das médias no 1º. semestre (1,227) contra (1,170) no 2º. 

semestre, sendo que mais de 73% das médias ficaram acima de 4, consideradas de boas a 

excelentes. 

 
Gráfico 07 – Média geral do Indicador de Competência Didática 
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Fonte: CPA 2016 

 
Bloco III - Competência Gerencial 

A Competência Gerencial foi analisada a partir das perguntas de 6, 7, 8 e 9 do questionário 

de avaliação de disciplinas, considerando as seguintes variáveis: avaliação da disciplina, 

método de avaliação do professor, instrumentos de avaliação e resultados da avaliação. Os 

resultados serão apresentados por item respondido a seguir: 

Quando perguntado sobre: 

6. A avaliação da disciplina é o resultado do trabalho realizado, pois o solicitado foi de 

fato abordado, pesquisado, estudado e aprofundado. 

Período Letivo 
2016 

Média Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                               ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º Semestre 4,22 1,086 55,4 23,4 12,5 4,6 4,0 
2º Semestre 4,24 1,042 55,4 24,3 12,8 4,1 3,3 

 
7. O método de avaliação do professor é previamente apresentado à turma, de 

forma dialogada e clara, fazendo com que tenhamos ciência dos critérios pelos 

quais seremos avaliados durante o semestre. 
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Período Letivo 
2016 

Média Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                                 ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º Semestre 4,27 1,069 58,3 22,1 11,7 4,1 3,9 
2º Semestre 4,30 1,022 58,4 23 11,8 3,6 3,2 

 
8. O professor propõe diferentes instrumentos de avaliação que estimulam a 

pesquisa, a criatividade e o aprofundamento de temas relacionados ao conteúdo. 

Período Letivo 
2016 

Média Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                               ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º Semestre 4,08 1,135 48,7 25,3 15,7 5,7 4,7 
2º Semestre 4,12 1,104 50,1 25,4 15,2 5,1 4,2 

 

9. O professor tem o cuidado de discutir e refletir conosco os resultados da avaliação: 

estimula, orienta a correção, esclarecendo as eventuais dúvidas detectadas nas 

questões propostas no instrumento avaliativo. 

Período Letivo 
2016 

Média Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                               ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º Semestre 4,18 1,111 54,4 23,3 13 4,8 4,5 
2º Semestre 4,22 1,071 54,9 24,1 12,8 4,3 3,8 

 
 
A média geral discente neste indicador foi extraída das médias das perguntas 6, 7, 8 e 9. O 

Gráfico 08 apresenta a distribuição com as seguintes medidas para o 1º semestre de 2016: 

média (4,19), desvio padrão (1,002), mediana (4,5) e a moda (5), e no 2º semestre de 

2016, a média (4,226), desvio padrão (0,976), mediana (4,5) e a moda (5). Nota-se que 

houve uma maior variação das médias no 1º. semestre (1,006) contra (0,954) no 2º. 

semestre, sendo que mais de 76% das médias ficaram acima de 4, consideradas de boas a 

excelentes. 

  
Gráfico 08 – Média geral do Indicador de Competência Gerencial 
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Fonte: CPA 2016 

 

Bloco IV - Competência Afetiva 

A Competência Afetiva foi analisada a partir das perguntas de 10 e 11 do questionário de 

avaliação de disciplinas, considerando as seguintes variáveis: participação ativa na vida 

cidadã e respeito. Os resultados serão apresentados por item respondido a seguir: 

Quando perguntado sobre: 

10. O professor, independentemente da disciplina ministrada, promove a reflexão e o 

aprofundamento dos valores fundamentais da vida e um estímulo à nossa 

participação ativa e cidadã no mundo. 

Período Letivo 
2016 

Média Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                               ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º Semestre 4,16 1,110 53,1 23,6 14 5 4,3 
2º Semestre 4,20 1,072 53,8 24,3 13,8 4,3 3,8 
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11. O professor mantém-se disponível e aberto ao diálogo, trata-nos com 

respeito e cordialidade, pois ele se preocupa conosco. 

Período Letivo 
2016 

Média Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                               ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º Semestre 4,33 1,050 62,2 20 10,3 3,9 3,7 
2º Semestre 4,33 1,021 60,9 21,6 10,7 3,4 3,4 

  
A média geral discente neste indicador foi extraída das médias das perguntas 10 e 11. O 

Gráfico 09 apresenta a distribuição com as seguintes medidas para o 1º semestre de 2016: 

média (4,24), desvio padrão (1,010), mediana (4,5) e a moda (5), e no 2º semestre de 

2016, a média (4,268), desvio padrão (0,989), mediana (5) e a moda (5). Nota-se que 

houve uma maior variação das médias no 1º. semestre (1,021) contra (0,979) no 2º. 

semestre, sendo que mais de 78% das médias ficaram acima de 4, consideradas de boas a 

excelentes. Cabe ressaltar que no 2º. semestre 50% dos discentes deram nota máxima 

para este indicador 

  
Gráfico 09 – Média geral do Indicador de Competência Afetiva 
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Fonte: CPA 2016 

 
 

Bloco V - Desempenho pessoal/Avaliação Discente 

O Desempenho pessoal/Avaliação Discente foi analisado a partir das perguntas de 

12, 13 e 14 do questionário de avaliação de disciplinas, considerando as seguintes 

variáveis: esforço pessoal do aluno, colaboração da turma e participação nas 

atividades extraclasse. Os resultados serão apresentados por item respondido a 

seguir: 

Quando perguntado sobre: 

12. Demonstro esforço pessoal em acompanhar a disciplina tanto no espaço da 

sala de aula e laboratórios quanto no tempo dedicado ao estudo em casa, 

procurando fazer as leituras sugeridas e solicitadas pelo professor, preparando – 

me, antecipadamente, para a aula. 

Período Letivo 
2016 

Média Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                               ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º Semestre 4,23 0,972 51 29,5 13,7 3,3 2,5 
2º Semestre 4,25 0,955 51,2 29,9 13,6 3 2,3 

 

13. Sinto que a turma colabora, participa e estimula a formação de grupos de 

estudo; e mostra-se disponível a me ajudar nas dificuldades que encontro na 

compreensão e assimilação dos conteúdos da disciplina. 

Período Letivo 
2016 

Média Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                               ( - ) 
5 4 3 2 1 

1º Semestre 4,01 1,129 44,6 27,2 17,6 6 4,6 
2º Semestre 4,03 1,112 44,9 27,8 17,5 5,5 4,4 

 

14. Participo das atividades extraclasse, tais como palestras, seminários, 

oficinas, ciclos de debates e atividades culturais, quando oferecidos pela 

instituição, como forma de complementar meu desenvolvimento. 

Período Letivo 
2016 

Média Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 
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( + )                                               ( - ) 

5 4 3 2 1 

1º Semestre 4,13 1,074 49,2 26,5 16 4,5 3,8 
2º Semestre 4,16 1,034 49,6 27,4 15,8 3,9 3,2 

 
A média geral discente neste indicador foi extraída das médias das perguntas 12, 13 e 

14. O Gráfico 10 apresenta a distribuição com as seguintes medidas para o 1º 

semestre de 2016: média (4,13), desvio padrão (0,918), mediana (4,33) e a moda (5), 

e no 2º semestre de 2016, a média (4,154), desvio padrão (0,913), mediana (4,33) e a 

moda (5). Nota-se que houve mínima variação entre as médias no 1º. semestre 

(0,843) contra (0,834) no 2º. semestre, sendo que mais de 70% das médias ficaram 

acima de 4, consideradas de boas a excelentes. 

 
Gráfico 10 – Média geral do Indicador de Desempenho pessoal/Avaliação discente 

 
Fonte: CPA 2016 
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3.1.1.3 Avaliações realizadas em 2017 

A Tabela 03 apresenta o número de questionários respondidos na avaliação de disciplinas 
nos respectivos períodos letivos, 1º semestre de 2017 (39.936) e 2º semestre de 2017 
(41.675), totalizando 81.611 questionários respondidos no UNISAL.  

 

Tabela 03. Frequência de questionários respondidos por semestre 

 
Fonte: CPA 2017 

O UNISAL faz estudos com os dados coletados, a fim de localizar eventuais distorções e 
promover a cultura da avaliação na instituição com medidas que focalizam a melhoria da 
qualidade de ensino e dos serviços prestados pela instituição. 

A seguir será apresentada uma análise descritiva por pergunta (item) e bloco sobre os 
resultados da avaliação das disciplinas do UNISAL em 2017. 

 

Bloco I: Competências Cognitivas 

As competências cognitivas foram analisadas a partir das perguntas: 1, 2 e 3 do 
questionário de avaliação de disciplinas, considerando as seguintes variáveis: a 
metodologia do professor, o estímulo do professor aos alunos e o estímulo do professor ao 
debate. Os resultados serão apresentados por item respondido a seguir:  

Quando perguntado sobre: 

1. A metodologia utilizada pelo professor estabelece conexões do conteúdo com a 
realidade, demonstrando a importância do estudo desta disciplina para o nosso 
crescimento pessoal e profissional. 

Período 
Letivo 
2017 

Média 
Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                              ( - ) 

5 4 3 2 1 

1º semestre 4,25 1,049 56,6 23,4 12,4 4,3 3,4 
2º semestre 4,28 1,035 57,4 23,2 12,3 3,8 3,3 

 

Periodo Letivo

39936 48,9 48,9 48,9

41675 51,1 51,1 100,0

81611 100,0 100,0

20171

20172

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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2. O professor estimula o estudo constante, buscando saber se estamos de fato 
conseguindo assimilar os conteúdos e acompanhar a disciplina. 

Período 
Letivo 
2017 

Média 
Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                              ( - ) 

5 4 3 2 1 

1º semestre 4,15 1,111 52,1 24,2 14,1 5,3 4,2 
2º semestre 4,19 1,081 53,9 23,8 13,9 4,7 3,8 

 
3. O professor estimula o debate propondo exemplos contemporâneos que estejam 
relacionados ao conteúdo de sua disciplina e com o perfil do egresso. 

Período 
Letivo 
2017 

Média 
Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                              ( - ) 

5 4 3 2 1 

1º semestre 4,17 1,093 53,2 24,0 13,8 5,1 3,9 
2º semestre 4,21 1,073 55,0 23,3 13,5 4,5 3,7 

 
As médias das perguntas de 1 a 3 e sua respectiva distribuição foram consideradas neste 
indicador a fim de conhecer o comportamento da média geral discente.  

O Gráfico 11 apresenta as seguintes medidas para o 1º semestre de 2017: média (4,1943), 
desvio padrão (1,01316), mediana (4,6667) e a moda (5), e no 2º semestre de 2017, a 
média (4,23), desvio padrão (1,0027), mediana (4,6667) e a moda (5). Nota-se que houve 
uma maior variação das médias do 1º semestre (1,026) para o 2º semestre (1,005), sendo 
que mais de 74% das médias ficaram acima de 4, considerada boa e excelente. 

 

Gráfico 11. Média geral do indicador de competência cognitiva 
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                                                                                                                                                      Fonte: CPA 2017 

 

Bloco II: competências didáticas 

As competências didáticas foram analisadas a partir das perguntas 4 e 5 do questionário de 
avaliação de disciplinas, considerando as seguintes variáveis: método utilizado pelo 
professor na explicação, exposição e construção do conhecimento do aluno; e promover o 
trabalho em equipe, os estudos de caso, debates, seminários, fóruns ou similares, 
colocando-se como mediador do processo ensino-aprendizagem. Os resultados serão 
apresentados por item respondido a seguir: 

Quando perguntado sobre: 

4. O método utilizado pelo professor na explicação, exposição e construção do 
conhecimento estimula-nos a estudar, desperta a atenção e o interesse pela 
disciplina. 

Período 
Letivo 
2017 

Média 
Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                              ( - ) 

5 4 3 2 1 

1º semestre 4,02 1,201 48,6 23,9 14,9 6,6 6,0 
2º semestre 4,08 1,172 50,8 23,3 14,6 5,7 5,5 

 
5. O professor utiliza diversos métodos capazes de promover o trabalho em equipe, 
os estudos de caso, debates, seminários, fóruns ou similares, colocando-se como 
mediador do processo ensino-aprendizagem. 
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Período 
Letivo 
2017 

Média 
Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                              ( - ) 

5 4 3 2 1 

1º semestre 4,05 1,161 48,8 24,0 15,9 6,3 5,0 
2º semestre 4,10 1,138 50,8 23,4 15,6 5,6 4,6 

 
A média geral discente neste indicador foi extraída das médias das perguntas 4 e 5. O 
Gráfico 12 apresenta a distribuição com as seguintes medidas para o 1º semestre de 2017: 
média (4,0406), desvio padrão (1,11446), mediana (4,5) e a moda (5), e no 2º semestre de 
2017, a média (4,0937), desvio padrão (1,09814), mediana (4,5) e a moda (5). Nota-se que 
houve uma pequena variação das médias no 1º semestre (1,242) para o 2º semestre 
(1,206), sendo que mais de 70% das médias ficaram acima de 4, considerada boa e 
excelente. 

 

Gráfico 12. Média geral do indicador de competências didáticas 

 
                                                                                                                             Fonte: CPA 2017 

 

Bloco III: Competência Gerencial 

A competência gerencial foi analisada a partir das perguntas de 6, 7, 8 e 9 do questionário 
de avaliação de disciplinas, considerando as seguintes variáveis: avaliação da disciplina, 
método de avaliação do professor, instrumentos de avaliação e resultados da avaliação. Os 
resultados serão apresentados por item respondido a seguir: 

Quando perguntado sobre: 
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6. A avaliação da disciplina é o resultado do trabalho realizado, pois o solicitado foi de 
fato abordado, pesquisado, estudado e aprofundado. 

Período 
Letivo 
2017 

Média 
Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                              ( - ) 

5 4 3 2 1 

1º semestre 4,21 1,081 54,5 24,0 12,9 4,7 3,9 
2º semestre 4,23 1,068 55,7 23,7 12,6 4,2 3,8 

    
7. O método de avaliação do professor é previamente apresentado à turma, de forma 
dialogada e clara, fazendo com que tenhamos ciência dos critérios pelos quais 
seremos avaliados durante o semestre. 

Período 
Letivo 
2017 

Média 
Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                              ( - ) 

5 4 3 2 1 

1º semestre 4,26 1,059 57,4 22,9 11,9 4,2 3,7 
2º semestre 4,29 1,043 58,8 22,3 11,8 3,6 3,6 

   
8. O professor propõe diferentes instrumentos de avaliação que estimulam a 
pesquisa, a criatividade e o aprofundamento de temas relacionados ao conteúdo. 

Período 
Letivo 
2017 

Média 
Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                              ( - ) 

5 4 3 2 1 

1º semestre 4,05 1,142 47,7 25,4 16,1 6,1 4,7 
2º semestre 4,12 1,117 50,4 24,9 15,2 5,2 4,4 

  
9. O professor tem o cuidado de discutir e refletir conosco os resultados da avaliação: 
estimula, orienta a correção, esclarecendo as eventuais dúvidas detectadas nas 
questões propostas no instrumento avaliativo. 

Período 
Letivo 
2017 

Média 
Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                              ( - ) 

5 4 3 2 1 

1º semestre 4,16 1,119 53,3 23,7 13,5 4,9 4,6 
2º semestre 4,21 1,083 55,3 23,3 13,0 4,5 4,0 
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A média geral discente neste indicador foi extraída das médias das perguntas 6, 7, 8 e 9. 
O Gráfico 13 apresenta a distribuição com as seguintes medidas para o 1º semestre de 
2017: média (4,1784), desvio padrão (0,99660), mediana (4,5) e a moda (5), e no 2º 
semestre de 2017, a média (4,2193), desvio padrão (0,99015), mediana (4,5) e a moda 
(5). Nota-se que houve uma maior variação das médias no 1º semestre (0,993) para o 2º 
semestre (0,980), sendo que mais de 73% das médias ficaram acima de 4, considerada 
boa e excelente. 

  
Gráfico 13. Média geral do indicador de competência gerencial 

 

                                                                                                                      Fonte: CPA 2017 

 

Bloco IV: competência afetiva 

A competência afetiva foi analisada a partir das perguntas de 10 e 11 do questionário de 
avaliação de disciplinas, considerando as seguintes variáveis: participação ativa na vida 
cidadã e respeito. Os resultados serão apresentados por item respondido a seguir: 

Quando perguntado sobre: 

10. O professor, independentemente da disciplina ministrada, promove a reflexão e o 
aprofundamento dos valores fundamentais da vida e um estímulo à nossa 
participação ativa e cidadã no mundo. 
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2017 
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Níveis de Concordância 

( + )                                              ( - ) 
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5 4 3 2 1 

1º semestre 4,14 1,120 52,0 23,9 14,3 5,3 4,4 
2º semestre 4,19 1,093 54,3 23,3 13,7 4,6 4,1 

  
11. O professor mantém-se disponível e aberto ao diálogo, trata-nos com respeito e 
cordialidade, pois ele se preocupa conosco. 

Período 
Letivo 
2017 

Média 
Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                              ( - ) 

5 4 3 2 1 

1º semestre 4,31 1,050 60,6 21,2 10,7 3,9 3,7 
2º semestre 4,34 1,028 61,5 21,0 10,6 3,4 3,5 

   
A média geral discente neste indicador foi gerada a partir das médias das perguntas 10 e 
11. O Gráfico 14 apresenta a distribuição com as seguintes medidas para o 1º semestre de 
2017: média (4,2269), desvio padrão (1,01548), mediana (4,5) e a moda (5) e no 2º 
semestre de 2017: média (4,2661), desvio padrão (1,00033), mediana (5) e a moda (5). 
Nota-se que houve uma maior variação das médias no 1º semestre (1,031) para o 2º 
semestre (1,001), sendo que mais de 77% das médias ficaram acima de 4, considerada 
boa e excelente. Cabe ressaltar que no 2º semestre 51,4% dos discentes deram nota 
máxima para este indicador. 

 

Gráfico 14. Média geral do indicador de competência afetiva 

 

                                                                                                                           Fonte: CPA 2017 
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Bloco V: Desempenho pessoal/avaliação discente 

Quando perguntado sobre: 

O desempenho pessoal/avaliação discente foi analisado a partir das perguntas de 12, 13 e 
14 do questionário de avaliação de disciplinas, considerando as seguintes variáveis: 
esforço pessoal do aluno, colaboração da turma e participação nas atividades extraclasse. 
Os resultados serão apresentados por item respondido a seguir: 

12. Demonstro esforço pessoal em acompanhar a disciplina tanto no espaço da sala 
de aula e laboratórios quanto no tempo dedicado ao estudo em casa, procurando 
fazer as leituras sugeridas e solicitadas pelo professor, preparando-me, 
antecipadamente, para a aula. 

Período 
Letivo 
2017 

Média 
Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                              ( - ) 

5 4 3 2 1 

1º semestre 4,21 0,980 49,6 29,8 14,7 3,4 2,5 
2º semestre 4,25 0,963 51,9 29,2 13,5 3,0 2,4 

 
13. Sinto que a turma colabora, participa e estimula a formação de grupos de estudo; 
e mostra-se disponível a me ajudar nas dificuldades que encontro na compreensão e 
assimilação dos conteúdos da disciplina. 

Período 
Letivo 
2017 

Média 
Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                              ( - ) 

5 4 3 2 1 

1º semestre 3,98 1,132 43,0 27,7 18,5 6,1 4,7 
2º semestre 4,04 1,112 45,4 27,3 17,6 5,3 4,4 

 
14. Participo das atividades extraclasses, tais como palestras, seminários, oficinas, 
ciclos de debates e atividades culturais, quando oferecidos pela instituição, como 
forma de complementar meu desenvolvimento. 

Período 
Letivo 
2017 

Média 
Desvio 
Padrão 

Porcentagens 
Níveis de Concordância 

( + )                                              ( - ) 

5 4 3 2 1 

1º semestre 4,11 1,080 48,1 26,8 16,5 4,9 3,7 
2º semestre 4,17 1,039 50,4 27,1 15,2 4,1 3,2 
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A média geral discente neste indicador foi gerada a partir das médias das perguntas 12, 
13 e 14. O gráfico 5 apresenta a distribuição com as seguintes medidas para o 1º 
semestre de 2017: média (4,1057), desvio padrão (0,924), mediana (4,33) e a moda (5) e 
no 2º semestre de 2017: a média (4,16001), desvio padrão (0,9215), mediana (4,33) e a 
moda (5). Nota-se que houve uma mínima variação entre as médias no 1º e 2º semestre 
(0,854 e 0,849), sendo que mais de 70% das médias ficaram acima de 4, considerada boa 
e excelente. 

 

Gráfico 15. Média geral do indicador de desempenho pessoal/avaliação discente 

 
                                                                           Fonte: CPA 2015 

 
A CPA monitora os resultados das análises e realiza uma avaliação qualitativa nos 
momentos que aconteceram as menores médias, a fim de promover as mudanças 
necessárias em busca da melhoria da qualidade de ensino e serviços realizados pela 
instituição.  

 

3.1.1.4 Efetividade, qualidade e credibilidade dos dados do ciclo 2015-2017  

O objetivo principal deste relatório foi descrever de forma singular os dados acumulados no 
ciclo avaliativo 2015 a 2017 das avaliações de disciplinas pelos discentes, a fim de verificar 
a efetividade, qualidade e credibilidade das mesmas. Neste sentido, o SINAES ainda 
recomenda que os processos avaliativos sejam constantemente avaliados, tanto pelas 
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próprias IES quanto pelo MEC, tendo-se deste modo a meta-avaliação como 
retroalimentação do sistema. 

Com base no banco de dados coletado entre 2015 e 2017 foram feitas análises estatísticas 
com o mote de produzir resultados consistentes com vistas à melhoria da qualidade do 
ensino e da avaliação de disciplinas propriamente dita. 

A Tabela 04 apresenta o número de respostas obtidas, por unidade universitária, dos 
questionários de disciplina, nos respectivos períodos letivos de 2015 a 2017, totalizando 
198.536 respostas. 

 

Tabela 04. Frequência de respostas por semestre no ciclo avaliativo de 2015 a 2017 

 

Unidade 

Período Letivo 

2015(1) 2016(1) 2016(2) 2017(1) 2017(2) 

Americana 14300 15308 13585 13197 13169 

Campinas 11056 11096 8601 11188 9913 

Lorena 11935 13090 10653 13530 16463 

São Paulo 2098 2927 2276 2021 2130 

Total 39389 42421 35115 39936 41675 

(1): Referente ao 1º semestre do ano citado; (2): Referente ao 2º semestre do ano citado;  

Nota: No ano de 2015 não há dados do 2º semestre por motivos técnicos.  

Fonte: CPA 2017 

 

Aspectos Metodológicos 

O questionário foi divido em cinco blocos assim nomeados: Competências Cognitivas, 
Competências Didáticas, Competência Gerencial, Competência Afetiva, Desempenho 
pessoal/Avaliação Discente.  

A construção contemplou 14 assertivas, sendo aplicada a Escala de Likert em cinco níveis, 
para medir o grau de conformidade do respondente, que tinha como opção de 5 
(concordância total) a 1 (discordância total), além das opções “não sei responder e/ou não 
se aplica.  

A escolha da Escala de Likert deve-se ao fato de estar muito bem consolidado no meio 
acadêmico, principalmente no que concerne a avaliação de serviços, nível de concordância 
entre seus pares e no uso dos seus resultados para planejar ações futuras de melhorias ou 
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implantações de novas rotinas de trabalho. Após o procedimento de consolidação e 
consistência dos dados coletados aplicou-se a análise descritiva (médias, medianas, 
variações: mínimo e máximo de cada item e posteriormente dos indicadores estudados); 
além disso, para garantir a homogeneidade e unidimensionalidade (baseada no padrão das 
respostas) dos indicadores aplicou-se o teste de Bartlett. Para possíveis inferências 
também se aplicou os testes Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, considerando como 
significativo o valor de “p” menor que 5%. 

Foi utilizado o software estatístico SPSS 21.0 (Social Package for Social Sciences; IBM 
Corp., Armonk, NY, EUA). 

Os relatórios parciais enviados ao MEC anualmente também discorrem em detalhes sobre 
a aplicação das análises estatísticas aplicadas no banco de dados. 

 

Resultados descritivos dos blocos 

Bloco I: Competências Cognitivas 

As competências cognitivas foram analisadas a partir das assertivas: (P.1) - A metodologia 
utilizada pelo professor estabelece conexões do conteúdo com a realidade, demonstrando 
a importância do estudo desta disciplina para o nosso crescimento pessoal e profissional; 
(P.2) - O professor estimula o estudo constante, buscando saber se estamos de fato 
conseguindo assimilar os conteúdos e acompanhar a disciplina.; e (P.3) - O professor 
estimula o debate propondo exemplos contemporâneos que estejam relacionados ao 
conteúdo de sua disciplina e com o perfil do egresso. A Tabela 05 apresenta as medidas 
obtidas nas perguntas desse bloco. 

 

Tabela 05. Análise descritiva das perguntas de 1 a 3  

 
N 

Medidas de Tendência 
Central 

Medidas de Variabilidade 

Válido Faltante Média Mediana Moda Desvio Variância Min Max 

P.1 197322 1214 4,26 5 5 1,040 1,082 1 5 

P.2 197125 1411 4,17 5 5 1,098 1,205 1 5 

P.3 196437 2099 4,19 5 5 1,084 1,175 1 5 

                   Fonte: CPA 2017 
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Figura 01. Histogramas de distribuição das perguntas 1 a 3 

 

                                             

 

 

 

 

Os histogramas apresentam a distribuição geral dos conceitos da avaliação discente para 
as perguntas de 1 a 3 no período de 2015 a 2017, sendo que a maioria das respostas 
estava entre os conceitos bom (4) e excelente (5). A frequência das respostas para esses 
conceitos está assim distribuída: P1. (80,3%), P2. (77,1%) e P3. (77,6%). 

 

Bloco II: Competências Didáticas 

As competências didáticas foram analisadas a partir das perguntas: (P.4) - O método 
utilizado pelo professor na explicação, exposição e construção do conhecimento estimula-
nos a estudar, desperta a atenção e o interesse pela disciplina; e (P.5) - O professor utiliza 
diversos métodos capazes de promover o trabalho em equipe, os estudos de caso, 
debates, seminários, fóruns ou similares, colocando-se como mediador do processo 
ensino-aprendizagem. A Tabela 06 apresenta as medidas obtidas nas perguntas desse 
bloco. 

 

Tabela 06. Análise descritiva das perguntas 4 a 5 

 N Medidas de Tendência 
Central 

Medidas de Variabilidade 

Válido Faltante Média Mediana Moda Desvio Variância Min Max 

P.4 196815 1721 4,05 4 5 1,184 1,402 1 5 

P.5 196009 2527 4,07 4 5 1,148 1,318 1 5 

Fonte: CPA 2017 
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                              Figura 02. Histogramas de distribuição das perguntas 4 e 5 

                                          

 

 

 

 

 

Os histogramas apresentam a distribuição geral dos conceitos da avaliação discente para 
as perguntas de 4 a 5 no período de 2015 a 2017. A frequência das respostas para esses 
conceitos foi para P.4 (73,3%) e P.5 (73,5%), conceitos bom (4) e excelente (5), 
respectivamente. 

 

Bloco III: Competência Gerencial 

A competência gerencial foi analisada a partir das perguntas: (P.6) - A avaliação da 
disciplina é o resultado do trabalho realizado, pois o solicitado foi de fato abordado, 
pesquisado, estudado e aprofundado; (P.7) - O método de avaliação do professor é 
previamente apresentado à turma, de forma dialogada e clara, fazendo com que tenhamos 
ciência dos critérios pelos quais seremos avaliados durante o semestre; (P.8) - O professor 
propõe diferentes instrumentos de avaliação que estimulam a pesquisa, a criatividade e o 
aprofundamento de temas relacionados ao conteúdo; e (P.9) - O professor tem o cuidado 
de discutir e refletir conosco os resultados da avaliação: estimula, orienta a correção, 
esclarecendo as eventuais dúvidas detectadas nas questões propostas no instrumento 
avaliativo. A Tabela 07 apresenta as medidas obtidas nas perguntas desse bloco. 

 

Tabela 07. Análise descritiva das perguntas 6 a 9 

 N Medidas de Tendência 
Central 

Medidas de Variabilidade 

Válido Faltante Média Mediana Moda Desvio Variância Min. Max. 

P.6 195359 3177 4,21 5 5 1,073 1,152 1 5 

P.7 196339 2197 4,27 5 5 1,055 1,114 1 5 

P.8 195967 2569 4,08 4 5 1,129 1,276 1 5 

P.9 195062 3474 4,18 5 5 1,102 1,214 1 5 

       P.4                                                                       P.5 
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Fonte: CPA 2017 

 

Figura 03. Histogramas de distribuição das perguntas 6 a 9 

                       

 

 

 

 

Os histogramas apresentam a distribuição geral dos conceitos da avaliação discente para 
as perguntas de 6 a 9 no período de 2015 a 2017, sendo que a maioria das respostas 
estava distribuída entre os conceitos bom (4) e excelente (5). A frequência das respostas 
para esses conceitos foi para P.6 (78,8%); P.7 (80,4%); P.8 (74,0%); e P.9 (77,7%). 

 

Bloco IV: Competência Afetiva 

A competência afetiva foi analisada a partir das perguntas: (P.10) - O professor, 
independentemente da disciplina ministrada, promove a reflexão e o aprofundamento dos 
valores fundamentais da vida e um estímulo à nossa participação ativa e cidadã no mundo; 
e (P.11) - O professor mantém-se disponível e aberto ao diálogo, trata-nos com respeito e 
cordialidade, pois ele se preocupa conosco. A Tabela 08 apresenta as medidas obtidas nas 
perguntas desse bloco. 

 

Tabela 08. Análise descritiva das perguntas 10 e 11 

 N Medidas de Tendência 
Central 

Medidas de Variabilidade 

Válido Faltante Média Mediana Moda Desvio Variância Min Max 

P.10 195038 3498 4,16 5 5 1,104 1,219 1 5 

P.11 196640 1896 4,32 5 5 1,043 1,087 1 5 

Fonte: CPA 2017 
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Figura 04. Histogramas de distribuição das perguntas 10 e 11 

 

 

 

 

 

 

Os histogramas apresentam a distribuição geral dos conceitos da avaliação discente para 
as perguntas de 10 e 11 no período de 2015 a 2017, sendo que a maioria das respostas 
estava distribuída entre os conceitos bom (4) e excelente (5). A frequência das respostas 
para esses conceitos foi para P.10 (76,7%) e P.11 (81,9%) 

 

Bloco V: Desempenho pessoal/Avaliação Discente 

O desempenho pessoal/avaliação discente foi analisado a partir das perguntas: (P.12) - 
Demonstro esforço pessoal em acompanhar a disciplina tanto no espaço da sala de aula 
e laboratórios quanto no tempo dedicado ao estudo em casa, procurando fazer as leituras 
sugeridas e solicitadas pelo professor, preparando – me, antecipadamente, para a aula; 
(P.13) - Sinto que a turma colabora, participa e estimula a formação de grupos de estudo; 
e mostra-se disponível a me ajudar nas dificuldades que encontro na compreensão e 
assimilação dos conteúdos da disciplina; e (P.14) - Participo das atividades extraclasses, 
tais como palestras, seminários, oficinas, ciclos de debates e atividades culturais, quando 
oferecidos pela instituição, como forma de complementar meu desenvolvimento. A Tabela 
08 apresenta as medidas obtidas nas perguntas desse bloco. 

 

Tabela 08. Análise descritiva das perguntas 12 a 14 

 N Medidas de Tendência 
Central 

Medidas de Variabilidade 

Válido Faltante Média Mediana Moda Desvio Variância Min Max 

P.12 196672 1864 4,22 4 5 0,972 0,945 1 5 

P.13 196150 2386 4 4 5 1,124 1,264 1 5 

P.14 193398 5138 4,12 4 5 1,065 1,135 1 5 

Fonte: CPA 2017 
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Figura 05. Histogramas de distribuição das perguntas 12 a 14 

 

 

 

 

 

 

 

Os histogramas apresentam a distribuição geral dos conceitos da avaliação discente para 
as perguntas de 12 a 14 no período de 2015 a 2017, sendo que a maioria das respostas 
contemplou os conceitos bom (4) e excelente (5), sendo suas frequências distribuídas 
para P.12 (80,0%); P.13 (70,4%) e P.14 (75,5%). 

 

Aspectos metodológicos do construto conceitual dos indicadores 

Para a construção de indicadores aplicou-se a análise fatorial exploratória (AFE) com o 
intuito de validar os itens do construto conceitual do indicador. Para isso, a AFE agrupa 
todos os itens de um mesmo construto em fatores, com o pressuposto de que haja uma 
correlação alta entre estes itens e concomitantemente uma correlação baixa entre os 
diferentes fatores. 

A medida de adequação da amostragem de Kaiser-Meyer-Olkin, conhecida como teste 
KMO, e o teste de esfericidade de Bartlett garantem a qualidade dessas correlações 
exigidas no pressuposto da AFE, ou seja, o teste KMO compara as correlações simples 
com as demais parciais observadas, verificando as correlações entre os itens, e quando o 
efeito linear dos demais itens é eliminado. Os valores do KMO oscilam entre 0 e 1, sendo 
que quanto mais próximo de 1 melhor é a correlação, assumindo que o limite mínimo 
adequado é 0,5. 

Hair et al. (2009, p. 110) definiu a seguinte escala de interpretação adotada neste estudo: 
intervalo de 0 a 0,40 como inadequado; 0,41 a 0,59 ruim; 0,60 a 0,69 fraco; 0,70 a 0,79 
mediano; 0,80 a 0,89 bom; e entre 0,90 e 1 excelente. Para Miranda (2006, p. 36) o teste 
KMO, que apresenta a variância das variáveis, deve resultar acima de 0,50 para que os 
dados sejam válidos na AFE.  

O teste de Bartlett informa se a matriz é idêntica, e, por conseguinte, seus dados não 
seriam relacionados. Por isso, espera-se que a hipótese deste teste não seja confirmada, 
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6543210

F
re

q
u

e
n

c
y

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
6543210

F
re

q
u

e
n

c
y

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
6543210

F
re

q
u

e
n

c
y

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

 



55 
 

resultando em um sintótico menor do que 0,05 (valor de p). Dentro deste mesmo teste, há 
o teste de esfericidade de Bartlett, o qual avalia a qualidade das correlações, checando se 
existe correlação entre os fatores. Neste teste, valores menores que 0,05 indicam que o 
processo da AFE é adequado.  

 

Resultados dos indicadores de cada bloco 

 

Bloco I - Competências Cognitivas  

 Cargas fatoriais do componente principal (AFE): P.1= 94%, P.2= 94,5% e P.3= 93,7%. 
 Teste KMO e Bartlett (medida da amostra KMO= 0,769) 

 Sintótico (valor de p< 0,0001). 

 

Bloco II – Competências Didáticas  

 Cargas fatoriais do componente principal (AFE): P.4= 94,9%, P.5= 94,9%. 
 Teste KMO e Bartlett (medida da amostra KMO= 0,50) 

 Sintótico (valor de p < 0,0001). 

 

Bloco III - Competência Gerencial 

 Cargas fatoriais do componente principal (AFE): P.6= 92,6%, P.7= 91,9%, P.8= 90,9% e 
P.9= 92,1%. 

 Teste KMO e Bartlett (medida da amostra KMO= 0,862) 

 Sintótico (valor de p < 0,0001). 

  

Bloco IV - Competência Afetiva  

 Cargas fatoriais do componente principal (AFE): P.10= 94,1%, P.11= 94,1%. 
 Teste KMO e Bartlett (medida da amostra KMO= 0,50) 

 Sintótico (valor de p < 0,0001). 

 

Bloco V - Desempenho pessoal/Avaliação Discente  

 Cargas fatoriais do componente principal (AFE): P.12= 90,0%, P.13= 86,2%, P.14= 
87,7%. 

 Teste KMO e Bartlett (medida da amostra KMO= 0,725) 
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 Sintótico (valor de p < 0,0001). 

 

Estas escalas são formuladas com o objetivo de reduzir os dados, uma vez que a ideia é 
agrupar várias respostas de uma mesma pessoa para chegar a um único valor, que 
representa uma medida para o conceito latente que queremos estudar. Enfatizando que as 
respostas estão pré-determinadas, logo, o respondente escolhe uma das opções, em razão 
disso, abre-se mão de conclusões pontuais, centradas no indivíduo.  

Os pressupostos mínimos para a construção destes indicadores seguiram as orientações 
básicas de Babbie (1999) que contempla o seguinte:  

a) A seleção dos itens considerou cautelosamente a quantidade de variância fornecida 
pelos mesmos;  

b) A unidimensionalidade que representa uma medida composta de itens latentes refletindo 
o mesmo conceito;  

c) O coeficiente de correlação, das possíveis relações bivariadas entre os itens que reflete 
a força relativa dos mesmos. 

O UNISAL elabora estudos com os dados coletados e apresenta nos relatórios parciais 
análises descritivas e indicadores de contexto, a fim de localizar eventuais distorções e 
promover a cultura da avaliação na instituição com medidas que focalizam a melhoria da 
qualidade de ensino e dos serviços prestados pela instituição. 

 

 

3.1.3. Avaliação de disciplinas na modalidade a distância 

O UNISAL, em sintonia com o novo cenário educacional criou, em 2015, a sua Unidade 
Virtual, que passou a desenvolver ações educativas voltadas à formação integral do 
indivíduo, num contexto de pluralidade e de valores institucionais do Sistema Preventivo 
vivido por Dom Bosco. 

A partir de 2016 iniciou a oferta de disciplinas na modalidade a distância para cursos 
presenciais. A CPA entende que o ensino a distância deverá participar ativa e 
integralmente do processo de autoavaliação. Quaisquer cursos ou disciplinas nessa 
modalidade submeter-se-ão ao mesmo processo de diagnóstico, divulgação e sistemática 
para implementação de ações de melhoria, já praticados. 

No entanto, considerando algumas especificidades do ensino a distância, o atual Projeto de 
Autoavaliação deverá ser ampliado, contemplando instrumentos particulares, quando for o 
caso. Inicialmente, optou-se pela criação de um instrumento específico para a avaliação de 
disciplinas na modalidade a distância dos cursos presenciais e a inclusão de algumas 
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questões específicas sobre a modalidade no questionário de oportunidades e serviços 
(item 3.1.4). 

A seguir, é apresentado o questionário para avaliação de disciplinas na modalidade a 
distância, aplicado no 2º. Semestre de 2017. 

 
Caro Aluno, 
Como parte do processo de avaliação, pedimos sua colaboração, respondendo este 
questionário. Sua participação será de grande valia! 
A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com 
cada uma delas, segundo a escala que varia de 1 a 5 (concordância total) a 1 
(discordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva ou 
quando considerar não pertinente ao seu curso, assinale a opção “Não sei 
responder/Não se aplica”. 

Opções 
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Como você avalia as seguintes afirmações:       
1. O material para esta disciplina ofereceu interface e navegação amigáveis em 

smartfones e tablets (dispositivos móveis)  
      

2. O material para esta disciplina ofereceu interface e navegação amigáveis em 
notebooks e computadores 

      

3. A linguagem do material didático dessa disciplina facilita minha aprendizagem.       
4. As atividades propostas pela disciplina contribuem efetivamente para a 

compreensão dos conteúdos. 
      

5. Há coerência entre o material didático, as atividades propostas e o processo 
avaliativo. 

      

6. Os critérios de avaliação da disciplina são apresentados de forma clara.        
7. O tutor on-line atende as demandas em tempo adequado para a continuidade das 

atividades da disciplina. 
      

8. O tutor on-line incentiva o uso de todos os recursos oferecidos e a realização das 
atividades. 

      

9. O tutor on-line orienta e acompanha meu desempenho.       
10. O tutor presencial atendeu minhas solicitações e se colocou disponível para a 

solução de eventuais problemas nessa disciplina 
      

11. Esta disciplina estabelece conexões do conteúdo com a realidade, demonstrando 
sua importância para o meu crescimento pessoal e profissional. 

      

12. Os tutores (on-line e presencial), independentemente desta disciplina, promovem a 
reflexão e o aprofundamento dos valores fundamentais da vida e um estímulo à 
nossa participação ativa e cidadã no mundo. 

      

13. Demonstro autodisciplina na organização do meu tempo e esforço pessoal para 
acompanhar a disciplina no espaço virtual.  

 

      

       
 Acrescente, aqui, comentários, críticas e sugestões: 

 
 
Considerando que ainda uma pequena quantidade de disciplinas são oferecidas na 
modalidade e que não há dados quantitativos de outros semestres para comparações, 
optou-se, neste Relatório, por apresentar destaques de considerações de melhorias feitas 
pela Unidade Virtual, a partir dos resultados de cada curso. 



58 
 

 
a) Unidade: LORENA  

Curso: Ciências Contábeis  
a.1) Disciplina: Sociologia  
 Peso das atividades deve ser explicado com maior clareza, tanto no site como em 

apresentações da disciplina; 

 Deve ser revista a construção das provas, de acordo com o material disponibilizado.  

 

a.2) Curso: Direito  
Disciplina: Metodologia Científica  
 Deve-se explicar para o aluno sobre o formato das questões, mais reflexivas e 

exigentes quanto à interpretação do material; 

 Verificar com os tutores (on-line e presencial) qual medida deve ser tomada para 

aproximar-se mais dos alunos. Há reclamação de que não tem tutor presencial; 

 Serão ajustados os objetos no site para que eles possam ser encontrados e 

acessados com mais facilidade; 

 Será incluído no modelo pedagógico encontros via web conferência.  

 

a.3) Curso: Administração  
Disciplina: Sociologia  
 Verificar ações para apresentar melhor as disciplinas a distância;  

 Deixar claro para o aluno que existe um dia específico para a EaD e laboratório 

disponível, caso ele queira estudar na faculdade.  

 

a.4) Curso: História  
Disciplina: Leitura e Produção Textual  
 Rever o calendário e provas com antecedência, evitando assim desgaste com 

alunos e coordenadores e possíveis choques de atividades.  
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b) Unidade: AMERICANA – MARIA AUXILIADORA  

b.1) Curso: Administração  
Disciplina: Metodologia do Trabalho Científico  

 Explicar para o aluno sobre o formato das questões, mais reflexivas e exigentes 

quanto à interpretação do material.  

 
b.2) Curso: Ciências Contábeis  
Disciplina: Metodologia do Trabalho Científico  
 Reeditar todos os vídeos para que possamos entregar com mais qualidade para os 

alunos. 

 

b.3) Curso: Pedagogia 
Disciplina: Metodologia da Pesquisa Científica  

 Explicar para o aluno sobre o formato das questões, mais reflexivas e exigentes 

quanto à interpretação do material; 

 Reeditar todos os vídeos.  

 
b.4) Curso: Psicologia  
Disciplina: Leitura e Produção de Textos II  
 Explicar para o aluno sobre o formato das questões, mais reflexivas e exigentes 

quanto à interpretação do material.  

 
b.5) Curso: Serviço social  
Disciplina: Português Instrumental II 12  
 Explicar para o aluno sobre o formato das questões, mais reflexivas e exigentes 

quanto à interpretação do material.  

 
b.6) Curso: Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos  
Disciplina: Fundamentos da Economia  
 Explicar para o aluno sobre o formato das questões, mais reflexivas e exigentes 

quanto à interpretação do material.  

 
c) Unidade: AMERICANA – DOM BOSCO  

c.1) Curso: Sistemas de Informação  
Disciplina: Metodologia da Pesquisa  
 Explicar para o aluno sobre o formato das questões, mais reflexivas e exigentes 

quanto à interpretação do material.  
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c.2) Curso: Tecnologia em Design de Moda 
Disciplina: Sociologia  
 Explicar para o aluno sobre o formato das questões, mais reflexivas e exigentes 

quanto à interpretação do material.  

 Rever o horário de atendimento presencial, é importante ter ao menos uma noite 

para os alunos.  

 
d) Unidade: CAMPINAS – SÃO JOSÉ  

d.1) Curso: Engenharia Mecânica  
Disciplina: Comunicação e Expressão Empresarial  
 Informar melhor a respeito dos objetos e materiais para estudo.  

 
e) Unidade: CAMPINAS – LICEU SALESIANO  

e.1) Curso: Direito  
Disciplina: Economia II  
 Deixar claro que o vídeo é um complemento ao estudo, a apostila é a base todo 

aprendizado; 

 Revisar o material didático e reforçar no aluno a importância de dedicar-se ao estudo 

nas disciplinas a distância; 

 Rever o formato dos vídeos e readequá-los, se for possível.  

 
e.2) Curso: Pedagogia 
Disciplina: Sociologia da Educação I  

 Revisar o material e reforçar no aluno a importância de dedicar-se ao estudo nas 

disciplinas a distância. Lembrá-lo, ainda, que as questões são reflexivas e exigem 

estudo prévio do material.  

 
e.3) Curso: Psicologia  
Disciplina: Sociologia Geral  
 Verificar se existe algum problema com a plataforma para uso de celulares; 

 Rever, na edição das vídeo-aulas, o que se pode fazer para ajustar melhor o 

posicionamento;  

 Deixar mais claro o prazo para respostas dos tutores.  

 
f) Unidade: SÃO PAULO – SANTA TERESINHA  

f.1) Curso: Administração  
Disciplina: Sociologia  
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 Orientar melhor o aluno sobre o desbloqueio de pop ups e onde encontrar e imprimir 

o material para estudo.  

 
f.2) Curso: Direito  
Disciplina: Metodologia Científica  
 Revisar o material didático e reforçar no aluno a importância de dedicar-se ao estudo 

nas disciplinas a distância. Lembrá-lo, ainda, que as questões são reflexivas e 

exigem estudo prévio do material; 

 Revisar o banco de questões quanto a pertinência das questões do tipo Enade.  

 
 
 

 

3.1.3. Avaliação adicional de disciplinas (Metodologias Ativas) 

Considerando que o instrumento geral de avaliação de disciplinas poderia, eventualmente, 
não contemplar especificidades do ensino quando se usa, de forma predominante, 
metodologias especiais, a CPA criou um novo instrumento, complementar, para uma 
avaliação mais específica para esse caso. Iniciada no 1º. Semestre de 2016, essa 
avaliação é realizada após a avaliação geral de disciplinas e é disponibilizada no site para 
uma participação voluntária, sem que haja campanha ou cobrança de participação. Cabe 
ressaltar que todas as disciplinas já passam por uma avaliação no semestre e que o 
instrumento para avaliação de disciplinas que utilizam tais metodologias serve como uma 
oportunidade do aluno poder detalhar mais sua opinião. 

A seguir, o instrumento utilizado. 

Caro aluno, 
Como parte do processo de avaliação, pedimos sua colaboração, respondendo 
este questionário referente ao uso de metodologias ativas (Exs.:Peer Instruction, 
Team-Based Learning (TBL), Project-Based Learning (PBL), Problem-Based 
Learning (PBL), Estudo de Caso (Case Study), Writing Across the Curriculum 
(WAC), Think-Pair-Share (TPS), dentre outras). Sua participação será de grande 
valia! 
A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância 
com cada uma delas, segundo a escala que varia de 1 (discordância total) a 5 
(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva 
ou quando considerar não pertinente ao seu curso, assinale a opção “Não sei 
responder/Não se aplica”. Abaixo de cada questão, há um espaço que você 
poderá usar para contextualizar sua resposta, caso queira. 

Opções 
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Como você avalia as seguintes afirmações:       
Em relação à preparação/atitude do professor:  
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 A estruturação da disciplina que utiliza metodologia ativa foi exposta pelo 
professor no início do semestre e consta no seu plano de ensino. 

      

Comentários sobre o item (1): 

 Foram estabelecidas as responsabilidades do aluno (tais como: estudo prévio 
e resposta a questões prévias) e as do professor (tais como: oferecer material 
para estudo prévio e assistência nas etapas da metodologia) na consecução das 
atividades com a metodologia ativa. 

      

Comentários sobre o item (2): 

 Através da metodologia ativa foram trabalhados, de forma adequada, 
conceitos e questões significativas da disciplina, contribuindo para a solução de 
situações que deverão ser vivenciadas na minha vida profissional. 

      

Comentários sobre o item (3): 

 O feedback do professor durante o uso da metodologia ativa foi constante e 
adequado para um ótimo desenvolvimento dos trabalhos propostos, bem como 
favoreceu o uso da metodologia ativa. 

      

Comentários sobre o item (4): 

 De forma geral, os trabalhos desenvolvidos foram colaborativos, promovendo 
a habilidade de trabalhar com outro(s) aluno(s), entre pares ou em grupo, e 
também estimulou o estudo individual, de acordo com os interesses e o ritmo de 
cada estudante. 

      

Comentários sobre o item (5):       

 A avaliação da disciplina é o resultado do trabalho realizado, pois o solicitado 
foi de fato pesquisado e aprofundado. 

      

Comentários sobre o item (6):       

 A metodologia ativa estimulou-nos a estudar e a despertar a atenção e o 
interesse pela disciplina. 

      

Comentários sobre o item (7): 

 De um modo geral, a metodologia ativa, comparada com metodologias de 
ensino mais tradicionais, alcançou melhores resultados de aprendizagem e de 
construção de saberes. 

      

Comentários sobre o item (8): 

 A(s) metodologia(s) ativa(s) escolhida(s) para a disciplina se mostrou (aram) 
adequada (s) à preparação e à habilidade do professor na condução dos 
trabalhos. 

      

Comentários sobre o item (9): 

 Demonstro esforço pessoal em acompanhar a disciplina e a metodologia 
ativa, tanto nas atividades em sala, quanto no tempo dedicado ao estudo em 
casa. 
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Comentários sobre o item (10): 

 Sinto que a turma colabora, participa e estimula as atividades em grupo, 
favorecendo a obtenção dos resultados esperados pela metodologia ativa. 

      

Comentários sobre o item (11): 

Em relação à preparação/estrutura/suporte da instituição:  

 As salas e ambientes utilizados são multifuncionais, e combinam facilmente 
atividades de grupo, de plenário e individuais, ou outras dinâmicas requeridas 
pelo uso da metodologia ativa. 

      

Comentários sobre o item (12): 

 As salas e ambientes utilizados possuem acesso adequado às tecnologias de 
informação, para o pleno desenvolvimento dos trabalhos da metodologia ativa, 
em tempo satisfatório. 

      

Comentários sobre o item (13): 

  Sinto que há boa estrutura e preparação da instituição quanto à coordenação 
e direção para consecução das atividades disciplinares com metodologias ativas. 

      

Comentários sobre o item (14): 

  A carga horária da disciplina que utiliza metodologia ativa é adequada para a 
realização das atividades durante a aula. 

      

Comentários sobre o item (15): 

  Os órgãos institucionais (secretaria de cursos, coordenadores, direção) detêm 
informações suficientes sobre as disciplinas que utilizam metodologias ativas e 
sua forma de avaliação e proveem acesso aos dados de aplicação. 

      

Comentários sobre o item (16):       

 

No 1º semestre de 2016 foram realizadas avaliações em 04 disciplinas, todas da unidade 
São Joaquim - Lorena. Os resultados gerais são apresentados na Tabela 09 

Tabela 09 – Avaliação de Disciplinas que Usam Metodologias Ativas – 1º. Semestre 2016 
1 A estruturação da disciplina que utiliza metodologia ativa foi exposta pelo professor no 

início do semestre e consta no seu plano de ensino. 
4,0 

2 Foram estabelecidas as responsabilidades do aluno (tais como: estudo prévio e 
resposta a questões prévias) e as do professor (tais como: oferecer material para 
estudo prévio e assistência nas etapas da metodologia) na consecução das atividades 
com a metodologia ativa. 

4,1 

3 Através da metodologia ativa foram trabalhados, de forma adequada, conceitos e 
questões significativas da disciplina, contribuindo para a solução de situações que 
deverão ser vivenciadas na minha vida profissional. 

4,1 
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4 O feedback do professor durante o uso da metodologia ativa foi constante e adequado 
para um ótimo desenvolvimento dos trabalhos propostos, bem como favoreceu o uso 
da metodologia ativa. 

3,9 

5 De forma geral, os trabalhos desenvolvidos foram colaborativos, promovendo a 
habilidade de trabalhar com outro(s) aluno(s), entre pares ou em grupo, e também 
estimulou o estudo individual, de acordo com os interesses e o ritmo de cada 
estudante. 

4,3 

6 A avaliação da disciplina é o resultado do trabalho realizado, pois o solicitado foi de 
fato pesquisado e aprofundado. 

4,0 

7 A metodologia ativa estimulou-nos a estudar e a despertar a atenção e o interesse pela 
disciplina. 

4,0 

8 De um modo geral, a metodologia ativa, comparada com metodologias de ensino mais 
tradicionais, alcançou melhores resultados de aprendizagem e de construção de 
saberes. 

4,1 

9 A(s) metodologia(s) ativa(s) escolhida(s) para a disciplina se mostrou (aram) adequada 
(s) à preparação e à habilidade do professor na condução dos trabalhos. 

3,9 

10 Demonstro esforço pessoal em acompanhar a disciplina e a metodologia ativa, tanto 
nas atividades em sala, quanto no tempo dedicado ao estudo em casa. 

4,0 

11 Sinto que a turma colabora, participa e estimula as atividades em grupo, favorecendo a 
obtenção dos resultados esperados pela metodologia ativa. 

3,9 

12 As salas e ambientes utilizados são multifuncionais, e combinam facilmente atividades 
de grupo, de plenário e individuais, ou outras dinâmicas requeridas pelo uso da 
metodologia ativa. 

3,8 

13 As salas e ambientes utilizados possuem acesso adequado às tecnologias de 
informação, para o pleno desenvolvimento dos trabalhos da metodologia ativa, em 
tempo satisfatório. 

3,6 

14 Sinto que há boa estrutura e preparação da instituição quanto à coordenação e direção 
para consecução das atividades disciplinares com metodologias ativas. 

3,9 

15 A carga horária da disciplina que utiliza metodologia ativa é adequada para a realização 
das atividades durante a aula. 

3,8 

16 Os órgãos institucionais (secretaria de cursos, coordenadores, direção) detêm  
informações suficientes sobre as disciplinas que utilizam metodologias ativas e sua 
forma de avaliação e proveem acesso aos dados de aplicação. 

3,8 

MÉDIA GERAL 4,0 
 

No 2º semestre de 2016 foram realizadas avaliações em 08 disciplinas, sendo 05 da 
unidade São Joaquim - Lorena, 02 da unidade de Americana e 01 da unidade Liceu 
Salesiano - Campinas. Os resultados gerais são apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10 – Avaliação de Disciplinas que Usam Metodologias Ativas – 2º. Semestre 2016 
1 A estruturação da disciplina que utiliza metodologia ativa foi exposta pelo professor 

no início do semestre e consta no seu plano de ensino. 
4,6 

2 Foram estabelecidas as responsabilidades do aluno (tais como: estudo prévio e 
resposta a questões prévias) e as do professor (tais como: oferecer material para 
estudo prévio e assistência nas etapas da metodologia) na consecução das atividades 
com a metodologia ativa. 

4,7 
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3 Através da metodologia ativa foram trabalhados, de forma adequada, conceitos e 
questões significativas da disciplina, contribuindo para a solução de situações que 
deverão ser vivenciadas na minha vida profissional. 

4,5 

4 O feedback do professor durante o uso da metodologia ativa foi constante e 
adequado para um ótimo desenvolvimento dos trabalhos propostos, bem como 
favoreceu o uso da metodologia ativa. 

4,4 

5 De forma geral, os trabalhos desenvolvidos foram colaborativos, promovendo a 
habilidade de trabalhar com outro(s) aluno(s), entre pares ou em grupo, e também 
estimulou o estudo individual, de acordo com os interesses e o ritmo de cada 
estudante. 

4,4 

6 A avaliação da disciplina é o resultado do trabalho realizado, pois o solicitado foi de 
fato pesquisado e aprofundado. 

4,5 

7 A metodologia ativa estimulou-nos a estudar e a despertar a atenção e o interesse 
pela disciplina. 

4,3 

8 De um modo geral, a metodologia ativa, comparada com metodologias de ensino 
mais tradicionais, alcançou melhores resultados de aprendizagem e de construção de 
saberes. 

4,1 

9 A(s) metodologia(s) ativa(s) escolhida(s) para a disciplina se mostrou (aram) adequada 
(s) à preparação e à habilidade do professor na condução dos trabalhos. 

4,4 

10 Demonstro esforço pessoal em acompanhar a disciplina e a metodologia ativa, tanto 
nas atividades em sala, quanto no tempo dedicado ao estudo em casa. 

4,4 

11 Sinto que a turma colabora, participa e estimula as atividades em grupo, favorecendo 
a obtenção dos resultados esperados pela metodologia ativa. 

4,2 

12 As salas e ambientes utilizados são multifuncionais, e combinam facilmente atividades 
de grupo, de plenário e individuais, ou outras dinâmicas requeridas pelo uso da 
metodologia ativa. 

4,2 

13 As salas e ambientes utilizados possuem acesso adequado às tecnologias de 
informação, para o pleno desenvolvimento dos trabalhos da metodologia ativa, em 
tempo satisfatório. 

4,2 

14 Sinto que há boa estrutura e preparação da instituição quanto à coordenação e 
direção para consecução das atividades disciplinares com metodologias ativas. 

4,1 

15 A carga horária da disciplina que utiliza metodologia ativa é adequada para a 
realização das atividades durante a aula. 

4,3 

16 Os órgãos institucionais (secretaria de cursos, coordenadores, direção) detêm  
informações suficientes sobre as disciplinas que utilizam metodologias ativas e sua 
forma de avaliação e proveem acesso aos dados de aplicação. 

4,2 

MÉDIA GERAL 4,3 
 

No 1º semestre de 2017 foram realizadas avaliações em 25 disciplinas, sendo 11 da 
unidade São Joaquim - Lorena, 08 da unidade de Americana, 04 da unidade Liceu 
Salesiano – Campinas e 02 da unidade Santa Teresinha de São Paulo. Os resultados 
gerais são apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11 – Avaliação de Disciplinas que usam Metodologias Ativas – 1º. Semestre 2017 
1 A estruturação da disciplina que utiliza metodologia ativa foi exposta pelo professor 

no início do semestre e consta no seu plano de ensino. 
4,4 
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2 Foram estabelecidas as responsabilidades do aluno (tais como: estudo prévio e 
resposta a questões prévias) e as do professor (tais como: oferecer material para 
estudo prévio e assistência nas etapas da metodologia) na consecução das atividades 
com a metodologia ativa. 

4,4 

3 Através da metodologia ativa foram trabalhados, de forma adequada, conceitos e 
questões significativas da disciplina, contribuindo para a solução de situações que 
deverão ser vivenciadas na minha vida profissional. 

4,4 

4 O feedback do professor durante o uso da metodologia ativa foi constante e 
adequado para um ótimo desenvolvimento dos trabalhos propostos, bem como 
favoreceu o uso da metodologia ativa. 

4,3 

5 De forma geral, os trabalhos desenvolvidos foram colaborativos, promovendo a 
habilidade de trabalhar com outro(s) aluno(s), entre pares ou em grupo, e também 
estimulou o estudo individual, de acordo com os interesses e o ritmo de cada 
estudante. 

4,4 

6 A avaliação da disciplina é o resultado do trabalho realizado, pois o solicitado foi de 
fato pesquisado e aprofundado. 

4,3 

7 A metodologia ativa estimulou-nos a estudar e a despertar a atenção e o interesse 
pela disciplina. 

4,2 

8 De um modo geral, a metodologia ativa, comparada com metodologias de ensino 
mais tradicionais, alcançou melhores resultados de aprendizagem e de construção de 
saberes. 

4,3 

9 A(s) metodologia(s) ativa(s) escolhida(s) para a disciplina se mostrou (aram) adequada 
(s) à preparação e à habilidade do professor na condução dos trabalhos. 

4,3 

10 Demonstro esforço pessoal em acompanhar a disciplina e a metodologia ativa, tanto 
nas atividades em sala, quanto no tempo dedicado ao estudo em casa. 

4,5 

11 Sinto que a turma colabora, participa e estimula as atividades em grupo, favorecendo 
a obtenção dos resultados esperados pela metodologia ativa. 

4,4 

12 As salas e ambientes utilizados são multifuncionais, e combinam facilmente atividades 
de grupo, de plenário e individuais, ou outras dinâmicas requeridas pelo uso da 
metodologia ativa. 

4,4 

13 As salas e ambientes utilizados possuem acesso adequado às tecnologias de 
informação, para o pleno desenvolvimento dos trabalhos da metodologia ativa, em 
tempo satisfatório. 

4,3 

14 Sinto que há boa estrutura e preparação da instituição quanto à coordenação e 
direção para consecução das atividades disciplinares com metodologias ativas. 

4,2 

15 A carga horária da disciplina que utiliza metodologia ativa é adequada para a 
realização das atividades durante a aula. 

4,2 

16 Os órgãos institucionais (secretaria de cursos, coordenadores, direção) detêm  
informações suficientes sobre as disciplinas que utilizam metodologias ativas e sua 
forma de avaliação e proveem acesso aos dados de aplicação. 

4,2 

MÉDIA GERAL 4,3 
 

No 2º semestre de 2017 foram realizadas avaliações em 10 disciplinas, sendo 05 da 
unidade São Joaquim - Lorena, 02 da unidade de Americana e 03 da unidade Liceu 
Salesiano - Campinas. Os resultados gerais são apresentados na Tabela 12. 
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Tabela 12 – Avaliação de Disciplinas que Usam Metodologias Ativas – 2º. Semestre 2017 
1 A estruturação da disciplina que utiliza metodologia ativa foi exposta pelo professor 

no início do semestre e consta no seu plano de ensino. 
4,4 

2 Foram estabelecidas as responsabilidades do aluno (tais como: estudo prévio e 
resposta a questões prévias) e as do professor (tais como: oferecer material para 
estudo prévio e assistência nas etapas da metodologia) na consecução das atividades 
com a metodologia ativa. 

4,4 

3 Através da metodologia ativa foram trabalhados, de forma adequada, conceitos e 
questões significativas da disciplina, contribuindo para a solução de situações que 
deverão ser vivenciadas na minha vida profissional. 

4,3 

4 O feedback do professor durante o uso da metodologia ativa foi constante e 
adequado para um ótimo desenvolvimento dos trabalhos propostos, bem como 
favoreceu o uso da metodologia ativa. 

4,2 

5 De forma geral, os trabalhos desenvolvidos foram colaborativos, promovendo a 
habilidade de trabalhar com outro(s) aluno(s), entre pares ou em grupo, e também 
estimulou o estudo individual, de acordo com os interesses e o ritmo de cada 
estudante. 

4,4 

6 A avaliação da disciplina é o resultado do trabalho realizado, pois o solicitado foi de 
fato pesquisado e aprofundado. 

4,3 

7 A metodologia ativa estimulou-nos a estudar e a despertar a atenção e o interesse 
pela disciplina. 

4,2 

8 De um modo geral, a metodologia ativa, comparada com metodologias de ensino 
mais tradicionais, alcançou melhores resultados de aprendizagem e de construção de 
saberes. 

4,2 

9 A(s) metodologia(s) ativa(s) escolhida(s) para a disciplina se mostrou (aram) adequada 
(s) à preparação e à habilidade do professor na condução dos trabalhos. 

4,2 

10 Demonstro esforço pessoal em acompanhar a disciplina e a metodologia ativa, tanto 
nas atividades em sala, quanto no tempo dedicado ao estudo em casa. 

4,5 

11 Sinto que a turma colabora, participa e estimula as atividades em grupo, favorecendo 
a obtenção dos resultados esperados pela metodologia ativa. 

4,3 

12 As salas e ambientes utilizados são multifuncionais, e combinam facilmente atividades 
de grupo, de plenário e individuais, ou outras dinâmicas requeridas pelo uso da 
metodologia ativa. 

4,3 

13 As salas e ambientes utilizados possuem acesso adequado às tecnologias de 
informação, para o pleno desenvolvimento dos trabalhos da metodologia ativa, em 
tempo satisfatório. 

4,2 

14 Sinto que há boa estrutura e preparação da instituição quanto à coordenação e 
direção para consecução das atividades disciplinares com metodologias ativas. 

4,2 

15 A carga horária da disciplina que utiliza metodologia ativa é adequada para a 
realização das atividades durante a aula. 

4,2 

16 Os órgãos institucionais (secretaria de cursos, coordenadores, direção) detêm  
informações suficientes sobre as disciplinas que utilizam metodologias ativas e sua 
forma de avaliação e proveem acesso aos dados de aplicação. 

4,2 

MÉDIA GERAL 4,3 
 

Os resultados das avaliações, a cada semestre, foram encaminhados para as 
coordenações correspondentes para discussão inicial com os docentes. Os professores 
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discutiram os resultados com os alunos. Embora a participação dos alunos seja bem menor 
do que na avaliação geral de disciplinas, cabe ressaltar que os resultados têm sido 
considerados muito satisfatórios pela CPA, demonstrando a qualidade na implantação de 
novas metodologias de ensino, notadamente Metodologias Ativas. Em relação à primeira 
avaliação no 1º semestre de 2016, houve um aumento de, aproximadamente, 10% na 
pontuação geral. 

 

3.1.4. Avaliação de oportunidade e serviços  

No 1º semestre de 2015, os alunos de último ano dos cursos no ciclo do Enade de 2015, 
no 1º semestre de 2016, os alunos de último ano dos cursos no ciclo do Enade de 2016, no 
2º semestre de 2016, os alunos dos cursos no ciclo do Enade 2017 e, no 2º semestre de 
2017, os alunos dos cursos no ciclo do Enade 2018, foram convidados a responder um 
questionário para avaliação das oportunidades e serviços oferecidos pela IES.  

Cabe notar que: 

 A partir do 2º. Semestre de 2016, passou-se a adotar a seguinte organização: a 

avaliação é realizada por todos os alunos dos cursos do ciclo do Enade do ano 

seguinte; 

 No 2º semestre de 2017 o instrumento foi atualizado, considerando aspectos 

essenciais das disciplinas na modalidade a distância dos cursos presenciais. 

 

A seguir, o instrumento atualizado.  

Instrumento para Avaliação de Oportunidades e Serviços 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma 
delas, segundo a escala que varia de 1 (discordância total) a 6 (concordância total). Caso você julgue 
não ter elementos para avaliar a assertiva ou quando considerar não pertinente ao seu curso, 
assinale a opção “Não se aplica/Não sei responder”. 
 
01. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem problemas e dificuldades 
relacionados ao processo de formação, através de cursos de nivelamento e/ou monitorias. 

1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝ 4 ⃝  5 ⃝  6 ⃝    ( ) Não sei responder ( ) Não se aplica 

02. A coordenação do curso faz a gestão do curso de forma eficiente. 

1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝  6 ⃝    ( ) Não sei responder ( ) Não se aplica 
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03. A coordenação presencial das atividades EAD é eficiente (se NÃO estiver cursando disciplinas 
EAD assinale “Não se Aplica”, se NÃO tiver usado o serviço assinale “Não sei responder” ) 

1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝ 4 ⃝  5 ⃝  6 ⃝    ( ) Não sei responder ( ) Não se aplica 

04. A tutoria  presencial das atividades EAD é eficiente (se NÃO estiver cursando disciplinas EAD 
assinale “Não se Aplica”, se NÃO tiver usado o serviço assinale “Não sei responder” ) 

1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝ 4 ⃝  5 ⃝  6 ⃝    ( ) Não sei responder ( ) Não se aplica 

05. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou 
atividades de extensão universitária. 

1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝ 4 ⃝  5 ⃝  6 ⃝    ( ) Não sei responder ( ) Não se aplica 

06. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação 
científica e de atividades que estimularam a investigação acadêmica. 

1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝ 4 ⃝  5 ⃝  6 ⃝    ( ) Não sei responder ( ) Não se aplica 

07. O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à 
instituição.  

1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝ 4 ⃝  5 ⃝  6 ⃝    ( ) Não sei responder ( ) Não se aplica 

08. A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em 
órgãos colegiados (incluindo grupos de qualidade dos cursos). 

 1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5 ⃝  6 ⃝    ( ) Não sei responder ( ) Não se aplica 

09. O site institucional (portal) oferece informações acadêmicas abrangentes e claras  

1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5 ⃝  6 ⃝    ( ) Não sei responder ( ) Não se aplica 

10. As formas utilizadas para informações acadêmicas essenciais como calendário, normas, manuais 
e rendimento escolar são eficientes. 

1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5 ⃝  6 ⃝    ( ) Não sei responder ( ) Não se aplica 

11. As formas utilizadas para informações das atividades referentes as disciplinas EAD são 
eficientes. (se NÃO estiver cursando assinale “Não se Aplica”) 

1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5 ⃝  6 ⃝    ( ) Não sei responder ( ) Não se aplica 

12. O Serviço de Ouvidoria é bastante acessível e dá um retorno rápido para as questões levantadas 

1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5 ⃝  6 ⃝    ( ) Não sei responder ( ) Não se aplica 

13. O SAE (Serviço de Apoio ao Estudante) tem atuação abrangente e eficiente. 
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1 ⃝  2 ⃝  3 ⃝  4 ⃝  5 ⃝  6 ⃝    ( ) Não sei responder ( ) Não se aplica 

 

Os resultados de cada curso foram encaminhados e divulgados nas correspondentes 
unidades. Nas Tabelas 13, 14, 15 e 16 são mostrados os resultados institucionais (médias 
dos resultados gerais das unidades) 

 

Tabela 13: Avaliação de Serviços Básicos e Oportunidades 

Resultados Institucionais Gerais – 1º. Semestre de 2015  
(Alunos de últimos anos dos cursos do ciclo do Enade de 2015) 

Questão 
 

Média 

1 

Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem 
problemas e dificuldades relacionados ao processo de formação, através 
de cursos de nivelamento e/ou monitorias. 4,2 

2 

A coordenação do curso promoveu ações de mediação em situações 
eventuais de conflito ocorridas na relação professor-aluno. 4,2 

3 
Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de 
programas, projetos ou atividades de extensão universitária. 4,5 

4 

Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de 
projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a 
investigação acadêmica. 4,4 

5 
O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos 
internos e/ou externos à instituição.  4,4 

6 

A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como 
representantes em órgãos colegiados (incluindo grupos de qualidade dos 
cursos). 4,2 

7 
O site institucional (portal) oferece informações acadêmicas abrangentes 
e claras  4,0 

8 
As formas utilizadas para informações acadêmicas essenciais como 
calendário, normas, manuais e rendimento escolar são eficientes. 4,2 

9 
O Serviço de Ouvidoria é bastante acessível e dá um retorno rápido para 
as questões levantadas 3,7 

10 
O SAE (Serviço de Apoio ao Estudante) tem atuação abrangente e 

3,7 
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eficiente. 

MÉDIA GERAL DE SERVIÇOS E OPORTUNIDADES 4,2 

    Fonte: CPA 2015 

 

Tabela 14: Avaliação de Serviços Básicos e Oportunidades 

Resultados Institucionais Gerais – 1º. Semestre de 2016 
(Alunos de últimos anos dos cursos do ciclo do Enade de 2016) 

Questão 
 

Média 

1 

Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem 
problemas e dificuldades relacionados ao processo de formação, através 
de cursos de nivelamento e/ou monitorias. 4,4 

2 

A coordenação do curso promoveu ações de mediação em situações 
eventuais de conflito ocorridas na relação professor-aluno. 4,6 

3 
Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de 
programas, projetos ou atividades de extensão universitária. 4,9 

4 

Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de 
projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a 
investigação acadêmica. 4,9 

5 
O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos 
internos e/ou externos à instituição.  4,9 

6 

A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como 
representantes em órgãos colegiados (incluindo grupos de qualidade dos 
cursos). 4,4 

7 
O site institucional (portal) oferece informações acadêmicas abrangentes 
e claras  4,4 

8 
As formas utilizadas para informações acadêmicas essenciais como 
calendário, normas, manuais e rendimento escolar são eficientes. 4,5 

9 
O Serviço de Ouvidoria é bastante acessível e dá um retorno rápido para 
as questões levantadas 4,9 

10 
O SAE (Serviço de Apoio ao Estudante) tem atuação abrangente e 
eficiente. 5,2 

MÉDIA GERAL DE SERVIÇOS E OPORTUNIDADES 4,7 
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    Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 15: Avaliação de Serviços Básicos e Oportunidades 

Resultados Institucionais Gerais – 2º. Semestre de 2016  
(Todos alunos dos cursos do ciclo do Enade de 2017) 

Questão 
 

Média 

1 

Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem 
problemas e dificuldades relacionados ao processo de formação, através 
de cursos de nivelamento e/ou monitorias. 4,5 

2 

A coordenação do curso promoveu ações de mediação em situações 
eventuais de conflito ocorridas na relação professor-aluno. 4,5 

3 
Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de 
programas, projetos ou atividades de extensão universitária. 4,6 

4 

Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de 
projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a 
investigação acadêmica. 4,6 

5 
O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos 
internos e/ou externos à instituição.  4,4 

6 

A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como 
representantes em órgãos colegiados (incluindo grupos de qualidade dos 
cursos). 4,4 

7 
O site institucional (portal) oferece informações acadêmicas abrangentes 
e claras  4,2 

8 
As formas utilizadas para informações acadêmicas essenciais como 
calendário, normas, manuais e rendimento escolar são eficientes. 4,3 

9 
O Serviço de Ouvidoria é bastante acessível e dá um retorno rápido para 
as questões levantadas 4,7 

10 
O SAE (Serviço de Apoio ao Estudante) tem atuação abrangente e 
eficiente. 4,9 

MÉDIA GERAL DE SERVIÇOS E OPORTUNIDADES 4,5 

Fonte: CPA 2016 
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Tabela 16: Avaliação de Serviços Básicos e Oportunidades 

Resultados Institucionais Gerais – 2º. Semestre de 2017 
(Todos alunos dos cursos do ciclo do Enade de 2018) 

Questão 
 

Média 

1 

Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem problemas 
e dificuldades relacionados ao processo de formação, através de cursos 
de nivelamento e/ou monitorias. 4,3 

2 A coordenação do curso faz a gestão do curso de forma eficiente. 4,6 

3 

A coordenação presencial das atividades EAD é eficiente (se NÃO estiver 
cursando disciplinas EAD assinale “Não se Aplica”, se NÃO tiver usado o 
serviço assinale “Não sei responder” ) 4,0 

4 

A tutoria  presencial das atividades EAD é eficiente (se NÃO estiver 
cursando disciplinas EAD assinale “Não se Aplica”, se NÃO tiver usado o 
serviço assinale “Não sei responder”) 4,0 

5 
Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de 
programas, projetos ou atividades de extensão universitária. 4,7 

6 

Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de 
projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a 
investigação acadêmica. 4,7 

7 
O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos 
internos e/ou externos à instituição.  4,8 

8 

A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como 
representantes em órgãos colegiados (incluindo grupos de qualidade dos 
cursos). 4,4 

9 
O site institucional (portal) oferece informações acadêmicas abrangentes e 
claras  4,5 

10 
As formas utilizadas para informações acadêmicas essenciais como 
calendário, normas, manuais e rendimento escolar são eficientes. 4,5 

11 

As formas utilizadas para informações das atividades referentes as 
disciplinas EAD são eficientes. (se NÃO estiver cursando assinale “Não se 
Aplica”) 4,2 

12 
O Serviço de Ouvidoria é bastante acessível e dá um retorno rápido para 
as questões levantadas 4,2 
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13 
O SAE (Serviço de Apoio ao Estudante) tem atuação abrangente e 
eficiente. 4,2 

MÉDIA GERAL DE SERVIÇOS E OPORTUNIDADES 4,4 

 

Aparentemente, a avaliação tem resultado em avanços nas questões abordadas. Somente 
em 2015 houve questões com média geral inferior a 4. Foram as questões sobre o Serviço 
de Ouvidoria e sobre o Serviço de Apoio ao Estudante. Justamente esses itens foram 
destaques positivos nas avaliações realizadas no 1º. Semestre de 2016 (pontuação 4,9 e 
5,2, respectivamente) e no 2º. Semestre de 2016 (pontuações 4,7 e 4,9, respectivamente). 
Mesmo que com uma queda em 2017 (pontuação 4,2 para os dois) considerou-se uma 
média geral boa (superior a 4).  

De qualquer forma, como as médias referem-se à todas unidades, com diferentes 
avaliações, e tratam de grupos diferentes, de acordo com o ciclo do Enade, as análises 
mais profundas sempre são feitas em cada curso e unidade. 

Parte das melhorias de cada unidade, em serviços e oportunidades, são apresentadas no 
Item 5 deste relatório (Ações e Considerações Finais). 

 

3.1.5. Avaliação de Infraestrutura. 

No 1º semestre de 2015, os alunos dos cursos no ciclo do Enade de 2015, no 1º semestre 
de 2016, os alunos dos cursos no ciclo do Enade de 2016, no 2º semestre de 2016, os 
alunos dos cursos no ciclo do Enade 2017 e, no 2º semestre de 2017, os alunos dos cursos 
que no ciclo do Enade 2018, foram convidados a responder um questionário para avaliação 
da infraestrutura oferecida pela IES.  

Cabe notar que a partir do 2º. Semestre de 2016, passou-se a adotar a seguinte 
organização: a avaliação é realizada por todos os alunos dos cursos do ciclo do Enade do 
ano seguinte. 

A seguir, o instrumento utilizado, onde o aluno avaliou cada item de infraestrutura com uma 
nota de 1 (não existe) a 5 (excelente). 
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Quantidade   
Dimensão   
Limpeza   



75 
 

 
1. SALAS DE AULA 

Iluminação   
Acústica   
Ventilação   
Acessibilidade   
Conservação   

 
 
 
 
 
 
 
2. AUDITÓRIOS OU EQUIVALENTES 

 Quantidade   
Dimensão   
Limpeza   
Acústica   
Iluminação   
Ventilação   
Acessibilidade   
Conservação   
Sistema de som   
Conforto   

 
 
 
 
 
 
3. ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AOS 

ALUNOS 

 Quantidade   
Dimensão   
Limpeza   
Iluminação   
Acústica   
Ventilação   
Acessibilidade   
Conservação   

 
 
 
 
 

4. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 

Quantidade   
Dimensão   
Limpeza   
Iluminação   
Ventilação   
Acessibilidade   
Conservação    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Biblioteca 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 
Infraestr

utura 
Física 

Dimensão   
Limpeza   
Iluminação   
Ventilação   
Acessibilidade   
Conservação   
 instalações para o acervo   
ambiente de estudos individuais   
ambiente de estudos em grupo   

 
 

5.2 Serviços de 
Informati

zação 

acesso via internet (consulta, 
reserva) 

  

informatização do acervo   
empréstimo   
horário de funcionamento   
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5.3 Acervo 

(livros, 
periódico

s,…) 

Atualização    
Qualidade   
Disponibilidade   

 
 
 
 
 

6. - Laboratório(s) de informática ou 
infraestrutura equivalente. 

equipamentos   
normas de segurança   
espaço físico   
acesso à internet   
atualização de softwares   
acessibilidade digital   
serviços   
suporte   

 
 

7 - Acesso as Tecnologias de 
Informação e Comunicação. 

wireless (rede sem fio)   
acesso  fora do horário de aula.   
informações acadêmicas   

    
 
 
 
 

8 - Espaços de convivência e de 
alimentação 

Quantidade   
Dimensão   
Limpeza   
Iluminação   
Ventilação   
Acessibilidade   
Conservação   

 
Acrescente, aqui, comentários, críticas e sugestões: 

 
 
 
No 1º semestre de 2015 alunos dos cursos do Enade foram convidados a realizar a 
avaliação. Participaram 1306 alunos da unidade São Joaquim, 264 alunos da unidade São 
José, 1442 alunos da unidade de Americana, 210 alunos da unidade de Santa Terezinha, 
316 alunos da unidade Liceu Salesiano e 49 alunos da unidade Pio XI. 

A seguir, na Tabela 17, são apresentados os resultados institucionais da avaliação de 
infraestrutura, realizadas pelos discentes, no 1º semestre de 2015. 

 

Tabela 17: Avaliação geral das salas de aula 
(Alunos do ciclo do Enade 2015) 

SALA DE AULA MÉDIA 

Quantidade 3,9 

Dimensão 3,8 

Limpeza 4,2 
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Iluminação 4,1 

Acústica 3,7 

Ventilação 3,4 

Acessibilidade 3,9 

Conservação 4,0 

MÉDIA GERAL SALAS DE AULA 3,9 
                                                                                                Fonte: CPA 2015 

 

Tabela 18: Avaliação geral dos auditórios ou equivalentes 
  (Alunos do ciclo do Enade 2015) 

AUDITÓRIOS MÉDIA 

 Quantidade 4,0 

Dimensão 4,0 

Limpeza 4,3 

Acústica 4,1 

Iluminação 4,1 

Ventilação 4,0 

Acessibilidade 4,0 

Conservação 4,1 

Sistema de som 3,9 

Conforto 3,8 

MÉDIA GERAL AUDITÓRIOS 4,0 
                Fonte: CPA 2015 

 

Tabela 19: Avaliação geral do acesso à Tecnologia de Informação 
(Alunos do ciclo do Enade 2015) 

ACESSO TECN. DE INFORMAÇÃO MÉDIA 

Wireless (rede sem fio) 2,8 

Acesso fora do horário de aula. 3,3 
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Informações acadêmicas 3,6 

MÉDIA GERAL TECN.  DA INFORMAÇÃO 3,2 
              Fonte: CPA 2015 

 

Tabela 20: Avaliação geral das instalações sanitárias 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2015) 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS MÉDIA 

Quantidade 3,9 

Dimensão 3,9 

Limpeza 3,8 

Iluminação 4,0 

Ventilação 3,8 

Acessibilidade 3,9 

Conservação                         3,8 

MÉDIA GERAL INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3,9 
                                                                                                      Fonte: CPA 2015 

 

Tabela 21: Avaliação geral do espaço de atendimento 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2015) 

ESPAÇO ATENDIMENTO  MÉDIA 

Quantidade 3,5 

Dimensão 3,5 

Limpeza 4,1 

Iluminação 4,0 

Acústica 3,9 

Ventilação 3,8 

Acessibilidade 3,8 

Conservação 4,0 

MÉDIA GERAL ESPAÇO 3,8 
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                                                                                                     Fonte: CPA 2015 

 

Tabela 22: Avaliação geral dos laboratórios de informática 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2015) 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA MÉDIA 

Equipamentos 3,6 

Normas de segurança 3,8 

Espaço físico 3,7 

Acesso à internet 3,3 

Atualização de softwares 3,4 

Acessibilidade digital 3,5 

Serviços 3,6 

Suporte 3,6 

MÉDIA GERAL LABORATÓRIOS INFORMÁTICA 3,6 
                                                                                                      Fonte: CPA 2015 

 

Tabela 23: Avaliação geral das Bibliotecas 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2015) 

BIBLIOTECA MÉDIA 

Dimensão 4,0 

Limpeza 4,3 

Iluminação 4,2 

Ventilação 4,0 

Acessibilidade 4,0 

Conservação 4,2 

Instalações para o acervo 4,0 

Ambiente de estudos individuais 3,8 

Ambiente de estudos em grupo 3,8 

Acesso via internet (consulta, reserva) 3,5 
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Informatização do acervo 3,7 
Empréstimo 

3,9 

Atualização  3,9 

Qualidade 3,8 

Disponibilidade 3,9 

Média Geral das Bibliotecas 3,7 
                                                                                                     Fonte: CPA 2015 

 

         Tabela 24: Avaliação geral dos espaços de convivência e alimentação 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2015) 

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E 
ALIMENTAÇÃO MÉDIA 

Quantidade 3,8 

Dimensão 3,9 

Limpeza 3,9 

Iluminação 3,8 

Ventilação 3,7 

Acessibilidade 3,6 

Conservação 3,6 
MÉDIA GERAL ESPAÇO CONVIVÊNCIA E 
ALIMENTAÇÃO 3,8 
                                                                                         Fonte: CPA 2015 

 

No 1º semestre de 2016 alunos dos cursos do Enade foram convidados a realizar a 
avaliação. Os alunos dos cursos no ciclo do Enade foram convidados a responder o 
questionário para avaliação da infraestrutura de sua unidade. Participaram 30 alunos da 
unidade São Joaquim – Lorena, 80 alunos da unidade de Americana, 118 alunos da 
unidade Liceu Salesiano  

A seguir, os resultados institucionais da avaliação de infraestrutura, realizadas pelos 
discentes, no 1º semestre de 2016. 

Tabela 25: Avaliação geral das salas de aula 
(Alunos do ciclo do Enade 2016) 
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SALA DE AULA MÉDIA 

Quantidade 4,1 

Dimensão 4,0 

Limpeza 4,3 

Iluminação 4,4 

Acústica 3,8 

Ventilação 3,9 

Acessibilidade 4,0 

Conservação 4,2 

MÉDIA GERAL SALAS DE AULA 4,1 
                                                                                       Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 26: Avaliação geral dos auditórios ou equivalentes 
  (Alunos do ciclo do Enade 2016) 

AUDITÓRIOS MÉDIA 

Quantidade 4,4 

Dimensão 4,3 

Limpeza 4,5 

Acústica 4,3 

Iluminação 4,4 

Ventilação 4,3 

Acessibilidade 4,1 

Conservação 4,4 

Sistema de som 4,1 

Conforto 4,2 

MÉDIA GERAL AUDITÓRIOS 4,3 
           Fonte: CPA 2016 
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Tabela 27: Avaliação geral do acesso à Tecnologia de Informação 
(Alunos do ciclo do Enade 2016) 

ACESSO TECN. DE INFORMAÇÃO MÉDIA 

Wireless (rede sem fio) 3,2 

Acesso fora do horário de aula. 3,6 

Informações acadêmicas 3,8 

MÉDIA GERAL TECN.  DA INFORMAÇÃO 3,6 
                   Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 28: Avaliação geral das instalações sanitárias 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2016) 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS MÉDIA 

Quantidade 4,1 

Dimensão 4,1 

Limpeza 4,0 

Iluminação 4,0 

Ventilação 3,9 

Acessibilidade 4,1 

Conservação                        4,0 

MÉDIA GERAL INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,0 
                                                                                                     Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 29: Avaliação geral do espaço de atendimento 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2016) 

ESPAÇO ATENDIMENTO  MÉDIA 

Quantidade 3,8 

Dimensão 3,7 

Limpeza 4,2 

Iluminação 4,2 

Acústica 4,0 
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Ventilação 4,0 

Acessibilidade 4,0 

Conservação 4,1 

MÉDIA GERAL ESPAÇO ATENDIMENTO 3,8 
                                                                                                  Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 30: Avaliação geral dos laboratórios de informática 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2016) 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA MÉDIA 

Equipamentos 3,9 

Normas de segurança 4,0 

Espaço físico 4,0 

Acesso à internet 3,6 

Atualização de softwares 3,7 

Acessibilidade digital 3,8 

Serviços 3,9 

Suporte 3,9 

MÉDIA GERAL LABORATÓRIOS INFORMÁTICA 3,8 
                                                                                                         Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 31: Avaliação geral das Bibliotecas 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2016) 

BIBLIOTECA MÉDIA 

Dimensão 4,2 

Limpeza 4,4 

Iluminação 4,3 

Ventilação 4,3 

Acessibilidade 4,2 

Conservação 4,3 
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Instalações para o acervo 4,1 

Ambiente de estudos individuais 4,0 

Ambiente de estudos em grupo 4,1 

Acesso via internet (consulta, reserva) 3,9 

Informatização do acervo 4,0 
Empréstimo 4,1 

Atualização  4,0 

Qualidade 4,0 

Disponibilidade 3,9 

Média Geral das Bibliotecas 4,1 
                                                                                                         Fonte: CPA 2016 

 

         Tabela 32: Avaliação geral dos espaços de convivência e alimentação 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2016) 

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E 
ALIMENTAÇÃO MÉDIA 

Quantidade 3,8 

Dimensão 3,8 

Limpeza 4,0 

Iluminação 4,1 

Ventilação 4,0 

Acessibilidade 4,0 

Conservação 4,1 
MÉDIA GERAL ESPAÇO CONVIVÊNCIA 
E ALIMENTAÇÃO 4,0 
                                                                                        Fonte: CPA 2016 

 

No 2º semestre de 2016, os alunos dos cursos no ciclo do Enade de 2017 foram 
convidados a realizar a avaliação. Participaram 503 alunos da unidade São Joaquim – 
Lorena, 66 alunos da unidade Santa Terezinha, 466 alunos da unidade São José, 630 
alunos da unidade de Americana, 62 alunos da unidade Liceu Salesiano.  
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A seguir, os resultados institucionais da avaliação de infraestrutura, realizadas pelos 
discentes, no 2º. Semestre de 2016. 

 

Tabela 33: Avaliação geral das salas de aula 
(Alunos do ciclo do Enade 2017) 

SALA DE AULA MÉDIA 

Quantidade 3,8 

Dimensão 3,7 

Limpeza 4,2 

Iluminação 4,0 

Acústica 3,6 

Ventilação 3,5 

Acessibilidade 3,8 

Conservação 3,8 

MÉDIA GERAL SALAS DE AULA 3,8 
                                                                                                    Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 34: Avaliação geral dos auditórios ou equivalentes 
  (Alunos do ciclo do Enade 2017) 

AUDITÓRIOS MÉDIA 

Quantidade 3,9 

Dimensão 4,0 

Limpeza 4,2 

Acústica 4,0 

Iluminação 4,1 

Ventilação 3,9 

Acessibilidade 3,9 

Conservação 4,0 

Sistema de som 3,9 
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Conforto 3,7 

MÉDIA GERAL AUDITÓRIOS 4,0 
           Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 35: Avaliação geral do acesso à Tecnologia de Informação 
(Alunos do ciclo do Enade 2017) 

ACESSO TECN. DE INFORMAÇÃO MÉDIA 

Wireless (rede sem fio) 3,2 

Acesso fora do horário de aula. 3,5 

Informações acadêmicas 3,6 

MÉDIA GERAL TECN.  DA INFORMAÇÃO 3,4 
                   Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 36: Avaliação geral das instalações sanitárias 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2017) 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS MÉDIA 

Quantidade 3,8 

Dimensão 3,8 

Limpeza 3,7 

Iluminação 3,9 

Ventilação 3,6 

Acessibilidade 3,8 

Conservação                         3,7 

MÈDIA GERAL INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3,7 
                                                                                                     Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 37: Avaliação geral do espaço de atendimento 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2017) 

ESPAÇO ATENDIMENTO  MÉDIA 

Quantidade 3,4 
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Dimensão 3,4 

Limpeza 4,0 

Iluminação 3,9 

Acústica 3,8 

Ventilação 3,7 

Acessibilidade 3,8 

Conservação 3,9 

MÉDIA GERAL ESPAÇO 3,7 
                                                                                                      Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 38: Avaliação geral dos laboratórios de informática 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2017) 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA MÉDIA 

Equipamentos 3,7 

Normas de segurança 3,8 

Espaço físico 3,7 

Acesso à internet 3,6 

Atualização de softwares 3,6 

Acessibilidade digital 3,7 

Serviços 3,7 

Suporte 3,7 
MÉDIA GERAL LABORATÓRIOS 
INFORMÁTICA 3,7 

                                                                                                   Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 39: Avaliação geral das Bibliotecas 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2017) 

BIBLIOTECA MÉDIA 

Dimensão 3,9 

Limpeza 4,2 
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Iluminação 4,1 

Ventilação 3,9 

Acessibilidade 3,9 

Conservação 4,0 

Instalações para o acervo 3,9 

Ambiente de estudos individuais 3,8 

Ambiente de estudos em grupo 3,7 

Acesso via internet (consulta, reserva) 3,6 

Informatização do acervo 3,8 
Empréstimo 

3,9 

Atualização  3,9 

Qualidade 3,8 

Disponibilidade 3,9 

Média Geral das Bibliotecas 3,8 
                                                                                          Fonte: CPA 2016 

 

         Tabela 40: Avaliação geral dos espaços de convivência e alimentação 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2017) 

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E 
ALIMENTAÇÃO MÉDIA 

Quantidade 3,7 

Dimensão 3,7 

Limpeza 3,9 

Iluminação 3,9 

Ventilação 3,9 

Acessibilidade 3,9 

Conservação 3,9 
MÉDIA GERAL ESPAÇO CONVIVÊNCIA E 
ALIMENTAÇÃO 3,8 
                                                                                          FONTE: CPA 2016 
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No 2º semestre de 2017, os alunos dos cursos no ciclo do Enade de 2018 foram 
convidados a realizar a avaliação. Participaram 67 alunos da unidade São Joaquim – 
Lorena, 67 alunos da unidade Santa Terezinha, 67 alunos da unidade São José, 475 
alunos da unidade de Americana, 22 alunos da unidade Liceu Salesiano e 67 alunos da 
unidade PIO XI. 

A seguir, os resultados institucionais da avaliação de infraestrutura, realizadas pelos 
discentes, no 2º. Semestre de 2017. 

 

Tabela 41: Avaliação geral das salas de aula 
(Alunos do ciclo do Enade 2018) 

SALA DE AULA MÉDIA 

Quantidade 4,1 

Dimensão 4,0 

Limpeza 4,3 

Iluminação 4,2 

Acústica 3,9 

Ventilação 3,4 

Acessibilidade 3,8 

Conservação 4,0 

MÉDIA GERAL SALAS DE AULA 4,1 
                                                                                                   Fonte: CPA 2017 

 

Tabela 42: Avaliação geral dos auditórios ou equivalentes 
  (Alunos do ciclo do Enade 2018) 

AUDITÓRIOS MÉDIA 

Quantidade 4,1 

Dimensão 4,1 

Limpeza 4,4 

Acústica 4,2 
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Iluminação 4,2 

Ventilação 4,1 

Acessibilidade 4,1 

Conservação 4,3 

Sistema de som 4,0 

Conforto 4,0 

MÉDIA GERAL AUDITÓRIOS 4,2 
            Fonte: CPA 2017 

 

Tabela 43: Avaliação geral do acesso à Tecnologia de Informação 
(Alunos do ciclo do Enade 2018) 

ACESSO TECN. DE INFORMAÇÃO MÉDIA 

Wireless (rede sem fio) 3,4 

Acesso fora do horário de aula. 3,7 

Informações acadêmicas 3,9 

MÉDIA GERAL TECN.  DA INFORMAÇÃO 3,7 
                   Fonte: CPA 2017 

 

Tabela 44: Avaliação geral das instalações sanitárias 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2018) 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS MÉDIA 

Quantidade 4,0 

Dimensão 4,0 

Limpeza 3,9 

Iluminação 4,0 

Ventilação 3,9 

Acessibilidade 4,0 

Conservação  3,9 

MÉDIA GERAL INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,0 
                                                                                                   Fonte: CPA 2017 
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Tabela 45: Avaliação geral do espaço de atendimento 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2018) 

ESPAÇO ATENDIMENTO  MÉDIA 

Quantidade 3,6 

Dimensão 3,7 

Limpeza 3,8 

Iluminação 4,2 

Acústica 4,2 

Ventilação 4,1 

Acessibilidade 4,0 

Conservação 4,0 

MÉDIA GERAL ESPAÇO 4,1 
                                                                                                  Fonte: CPA 2017 

 

Tabela 46: Avaliação geral dos laboratórios de informática 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2018) 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA MÉDIA 

Equipamentos 3,9 

Normas de segurança 4,0 

Espaço físico 3,9 

Acesso à internet 3,8 

Atualização de softwares 3,8 

Acessibilidade digital 3,9 

Serviços 3,9 

Suporte 3,9 

MÉDIA GERAL LABORATÓRIOS INFORMÁTICA 3,9 
                                                                                                   Fonte: CPA 2017 
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Tabela 47: Avaliação geral das Bibliotecas 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2018) 

BIBLIOTECA MÉDIA 

Dimensão 4,2 

Limpeza 4,3 

Iluminação 4,3 

Ventilação 4,1 

Acessibilidade 4,1 

Conservação 4,2 

Instalações para o acervo 4,1 

Ambiente de estudos individuais 4,0 

Ambiente de estudos em grupo 3,9 

Acesso via internet (consulta, reserva) 3,8 

Informatização do acervo 4,0 
Empréstimo 

4,1 

Atualização  4,0 

Qualidade 3,9 

Disponibilidade 4,1 

Média Geral das Bibliotecas 3,9 
                                                                                         Fonte: CPA 2017 

 

         Tabela 48: Avaliação geral dos espaços de convivência e alimentação 
(Alunos de cursos do ciclo do Enade de 2018) 

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E 
ALIMENTAÇÃO MÉDIA 

Quantidade 3,8 

Dimensão 3,8 

Limpeza 3,9 

Iluminação 3,9 
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Ventilação 3,9 

Acessibilidade 4,0 

Conservação 4,0 

MÉDIA GERAL ESPAÇO CONVIVÊNCIA E ALIMENTAÇÃO 
3,9 

                                                                                          Fonte: CPA 2017 

 

Todos os resultados foram encaminhados aos dirigentes do UNISAL (reitoria, diretorias de 
operações e coordenações de curso), divulgados e debatidos em cada unidade. 

Os resultados apresentados neste relatório são médias gerais de unidades diferentes, com 
infraestruturas distintas, embora o UNISAL mantenha um padrão de qualidade em seus 
campi. Cabe destacar o item sobre Redes sem Fio que, em todas as avaliações, obteve a 
menor pontuação. É uma questão atual, cujas exigências, principalmente por parte dos 
alunos, aumentam ano a ano. No entanto, como se pode verificar no Item 5 deste relatório, 
as unidades têm promovidos ações de melhorias do serviço. Uma aparente prova do 
resultado é que na avaliação realizada em 2015 o item obteve pontuação média de 2,8, 
depois aumentou, chegando a pontuação de 3,4 em 2017. 

As ações de melhorias de cada unidade, em infraestrutura são apresentadas no Item 5 
deste relatório (Ações e Considerações Finais). 

 

 

 

3.2 -  Avaliações realizadas por alunos de pós-graduação lato 

sensu 

A autoavaliação e seu processo são valorizados pelo Programa de Pós-graduação Lato 
Sensu do UNISAL, pois é vista e praticada como processo sistemático de obtenção, 
organização, analise e interpretação de importantes informações. Direciona-se à 
efetividade dos resultados com objetivo claro da busca do desenvolvimento institucional, 
individual e coletivo. Assim, o Programa passa a ter elementos para o seu 
autoconhecimento e, dessa forma, adquire condições para direcionar e aperfeiçoar suas 
ações. A busca pela qualidade se faz com a atenção especial aos apontamentos e críticas 
presentes nas respostas de discentes ao questionário disponibilizado e as categorias 
analisadas pois representam lacunas e deficiências, definindo vias de superação. A 
discussão dos resultados propicia o encaminhamento de soluções. 
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As avaliações das disciplinas e dos professores de pós-graduação, neste ciclo avaliativo, 
passaram a ser sistematizadas e acompanhadas pela CPA a partir de 2017. No entanto, 
cabe ressaltar que os cursos de pós-graduação possuem, em muitos casos, formatos 
diferentes e duração diferentes, o que dificulta, inclusive, um calendário de avaliações 
institucionais único. Assim, a CPA definiu o instrumento base a seguir, mas, após ouvir as 
coordenações dos cursos, decidiu que, eventualmente, outros instrumentos podem ser 
usados, de acordo com especificidades de cada unidade e cada curso. 

 A seguir é apresentado o instrumento utilizado na maioria das unidades. 

 
Curso:   
Disciplina:  
Professor:  
Mês:  ANO:  

No início da disciplina, foi apresentado o plano de 
ensino? 

 
SIM 

 
NÃO 

  

 

Sobre o professor 

EX
CE

LE
N

TE
 

BO
M

 

RE
G

U
LA

R 

RU
IM

 

IN
AC

EI
TÁ

VE
L 

N
ÃO

 
SE

I\
N

Ã
O

 S
E 

AP
LI

CA
 

1.  A habilidade para desenvolver o tema foi ...       

2.  A preparação e organização para ministrar a disciplina foi ...       

3.  Atendeu as expectativas e os questionamentos dos participantes de 
maneira.... 

     
 

4.  A forma que conseguiu incentivar os alunos para o aprendizado foi...:      
 

5. A transparência dos valores do UNISAL (“Amorevolezza”, Diálogo, Ética, 
Profissionalismo, Solidariedade) esteve presente em suas atitudes de 
maneira...: 

     
 

Sobre a disciplina 

6.  Os objetivos da disciplina foram atendidos de maneira...       

7.  A adequação dos recursos didático-pedagógicos utilizados nas aulas, 
foi... 

      

8.  A adequação da duração da disciplina foi....       

9.   As competências e conhecimentos que poderão aprimorar minha vida 
profissional foram desenvolvidos de maneira... 

      

10. A importância da disciplina para o curso é considerada...       

11. A adequação dos critérios de avaliação utilizados foi...       
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Durante o ano de 2017, foram avaliados 31 cursos e 153 turmas diferentes, nas áreas de 
Educação, Engenharia, Direito, Gestão, Psicologia e Tecnologia.  

De um modo geral, os alunos revelam satisfação com o desempenho dos professores. Os 
itens avaliados com maiores destaques, neste quesito, foram a habilidade para desenvolver 
o tema, a preparação e a organização para ministrar a disciplina e a presença dos valores 
do UNSAL nas atitudes do professor. Os aspectos com os quais os alunos se revelam 
menos satisfeitos, embora com média correspondente próximo ao conceito “bom”, são 
relativos à maneira como o professor consegue incentivá-los para o aprendizado da 
disciplina. 

Em todos os cursos avaliados, houve um equilíbrio de satisfação, o que justifica a presença 
continuidade da maioria dos docentes, cada qual em sua área específica. Esses dados 
indicam a necessidade de que existam cada vez mais oportunidades de atuação aos 
professores que se destacaram positivamente, inclusive com momentos de 
compartilhamento de suas experiências e metodologias de sucesso.  

O nível de insatisfação representado em algumas avaliações específicas, com algum 
docente ou disciplina, indica a necessidade do repensar constante da matriz curricular, 
alinhando-a às necessidades dos alunos com as determinações legais. 

Em relação a avaliação das disciplinas, de um modo geral, os resultados foram 
considerados bastantes satisfatórios. 

Para o próximo ciclo avaliativo, a CPA deverá promover a unificação dos instrumentos, 
bem como iniciar a avaliação geral dos cursos de pós-graduação por seus egressos. 

 

 

 

3.3 -  Avaliações realizadas por professores 

3.3.1. Avaliação de disciplinas  

O processo de avaliação do UNISAL contou com um importante instrumento de análise 
ligado à visão do docente, cujo objetivo é avaliar os aspectos ligados às disciplinas do 
curso.  

A coleta de dados2  foi feita por meio das respostas do questionário de avaliação de 
disciplinas do curso e a análise dos dados representa de forma quantitativa a percepção 
que o docente tem sobre as disciplinas ministradas nos cursos de graduação. Esta análise, 
a priori descritiva, apresenta os dados de forma singular, sendo considerada, a posteriori, a 
                                                           
2 Coleta de dados realizada em formulário eletrônico “online” por meio da intranet institucional. 
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discussão e interpretação destes resultados pelas equipes de trabalho de cada 
unidade/campus/curso.  

A seguir, o instrumento utilizado. 

Prezado Professor, 
Como parte do processo de avaliação, pedimos sua colaboração, respondendo este 
questionário cujo objetivo é avaliar os aspectos ligados às disciplinas do curso.  
A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância 
com cada uma delas, segundo a escala que varia de a 5 (concordância total) a 1 
(discordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva ou 
quando considerar não pertinente ao seu curso, assinale a opção “Não sei 
responder/Não se aplica”. 

OPÇÕES 

5 4 3 2 1 N
ão

 s
ei

 re
sp

on
de

r\
N

ão
 s

e 
ap

lic
a  

 Como você avalia as seguintes afirmações: 

Competência 
Institucional 

 Apresento, debato e revejo com os alunos o Plano de Ensino no início e 
durante todo o semestre, como forma de envolvê-los no processo 
ensino-aprendizagem. 

      

 No planejamento da minha disciplina, atualizo objetivo,  conteúdos, 
critérios de avaliação e bibliografia, tendo como parâmetro o perfil do 
egresso do curso previsto no PPC e os itens regulatórios pertinentes à 
minha disciplina. 

      

 Disponibilizo o material de estudo da disciplina, sistematicamente, na 
Plataforma Institucional, a fim de possibilitar ao aluno leituras prévias. 

      

  Nas reuniões de colegiado/planejamento do curso, procuro apresentar 
propostas pedagógicas que estimulem o trabalho interdisciplinar. 

      

 Apresento ao coordenador do curso meu Plano de Ensino e coloco-me 
aberto para debater e dialogar com ele e com o colegiado do curso os 
objetivos e conteúdos a serem trabalhados durante o semestre. 

      

 Apresento ao coordenador do curso o modelo avaliativo da disciplina e 
coloco-me à disposição para repensá-lo e alterá-lo, tendo como 
parâmetro a qualidade da proposta avaliativa e o perfil do egresso do 
Curso. 

      

Competências 
Cognitivas 

 

 Ao apresentar o Plano de Ensino ao aluno, estabeleço  conexões com a 
realidade, demonstrando a importância do estudo desta disciplina para 
o seu crescimento pessoal e profissional. 

      

  Constantemente provoco debate interdisciplinar relacionando os 
conteúdos de minha disciplina com outras áreas do conhecimento, 
principalmente, no que diz respeito à formação ética, política, 
profissional e humana dos alunos. 

      

 Procuro manter-me atualizado com o que está acontecendo no mundo, 
debatendo e propondo exemplos  relacionados ao conteúdo da  
disciplina. 

      

Competências 
Didáticas 

 

 Estudo, aprimoro e aplico metodologias que estimulem e envolvam o 
aluno no processo ensino-aprendizagem de forma a tornar-se 
protagonista de sua própria ação educativa, colocando-me como  
mediador do conhecimento. 

      

 Utilizo estratégias que promovem a ênfase nos conteúdos 
estruturantes da disciplina, motivando o estudo constante dos alunos, 
tendo em vista os resultados esperados da disciplina. 

      

  Diversifico minha ação didático-pedagógica, estimulando e inserindo o 
debate, diálogo, estudo de caso, trabalho em equipe, pesquisa e outras 
estratégias de aprendizagem. 

      

Competência 
Gerencial 

 Apresento, no início do semestre, a metodologia e o objetivo de 
avaliação aos alunos e partilho com eles as alterações que possam 
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ocorrer durante o processo ensino-aprendizagem. 
 Durante as aulas, procuro envolver todos os alunos no processo de 

aprendizagem, acompanhando o desenvolvimento do desempenho do 
aluno e propondo alternativas de estudo complementares. 

      

 Procuro discutir os resultados do processo de ensino-aprendizagem, 
inclusive das avaliações, como prática formativa contínua, para 
envolver o aluno nesse processo.  

      

Competência 
Afetiva 

  Em minhas aulas, estou atento aos valores fundamentais da identidade 
salesiana, provocando a reflexão e o debate com vista à participação 
cidadã e aos direitos humanos. 

      

 Mantenho-me disponível e aberto ao diálogo, tratando os alunos com 
respeito e cordialidade. 

      

 Ao perceber alunos com problemas pessoais, de aprendizagem ou de 
relacionamento, encaminho a questão à coordenação para as 
providências pertinentes. 

      

Desempenho 
pessoal 

  Consigo conciliar as atividades acadêmicas com o aprimoramento de 
minha formação, buscando participar de cursos, congressos, seminários 
e debates, mostras científica de cunho institucional, entre outros. 

      

 Quando solicitado, participo ativamente das reuniões de 
colegiado/planejamento, buscando contribuir para que o PPC esteja 
sempre atualizado com as Diretrizes Curriculares Nacionais e o 
Mercado de Trabalho.. 

      

A seguir, caso considere necessário, faça comentários sobre o desempenho e comportamento de suas turmas 
(especificando a turma e curso). 

 

Um dos objetivos deste estudo foi comparar os resultados das avaliações de disciplinas 
pelos discentes com as avaliações realizadas pelos docentes. Para tanto, foram utilizados 
instrumentos e tratamento de dados análogos. Foram realizadas avaliações nos anos de 
2015 e 2016 (1º semestre). No entanto, a partir do segundo semestre de 2016, a CPA, 
considerando que a participação e o interesse do corpo docente vinham diminuindo e a 
comparação de resultados se mostrado não muito efetiva, optou-se pela interrupção da 
avaliação, com o objetivo de pensar um instrumento de autoavaliação docente com outras 
características. 

 

3.3.1.1 Avaliações realizadas em 2015  

A Tabela 49 apresenta o número de questionários respondidos na avaliação de disciplinas 
pelos docentes por unidade, totalizando 1110 questionários respondidos no UNISAL, em 
2015 
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Tabela 49: Participação docente por unidade 

 

Fonte: CPA 2015 

O questionário é divido em cinco blocos assim nomeados: competência institucional, 
competências cognitivas, competências didáticas, competência gerencial, competência 
afetiva e desempenho pessoal. 

O UNISAL faz estudos com os dados coletados, a fim de localizar eventuais distorções e 
promover a cultura da avaliação na instituição com medidas que focalizam a melhoria da 
qualidade de ensino e dos serviços prestados pela instituição. 

 

Bloco I - Competências institucionais 

Foi realizada uma análise descritiva sobre os resultados da avaliação das disciplinas pelo 
docente, no que concerne o debate em sala sobre o plano de ensino, o planejamento da 
disciplina, o uso da plataforma institucional, a participação nas reuniões de colegiado, a 
apresentação do plano de ensino a coordenação/debater possíveis mudanças e apresentar 
o modelo avaliativo a coordenação. Os resultados serão apresentados por item respondido 
a seguir:  

Quando perguntado sobre: 

Unidade

397 35,8 35,8 35,8

471 42,4 42,4 78,2

151 13,6 13,6 91,8

91 8,2 8,2 100,0

1110 100,0 100,0

Americana

Campinas

Lorena

São Paulo

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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1. Apresento, debato e revejo com os alunos o Plano de Ensino no início e durante todo
o semestre, como forma de envolvê-los no processo ensino-aprendizagem.

1 ,1 ,1 ,1

8 ,7 ,7 ,8

99 8,9 9,0 9,8

352 31,7 32,0 41,8

640 57,7 58,2 100,0

1100 99,1 100,0

2 ,2

8 ,7

10 ,9

1110 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Não se aplica

Em branco

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

2. No planejamento da minha disciplina, atualizo objetivo,  conteúdos, critérios de
avaliação e bibliografia, tendo como parâmetro o perfil do egresso do curso previsto no

PPC e os itens regulatórios pertinentes à minha disciplina.

1 ,1 ,1 ,1

9 ,8 ,8 ,9

45 4,1 4,1 5,0

251 22,6 22,8 27,8

793 71,4 72,2 100,0

1099 99,0 100,0

4 ,4

7 ,6

11 1,0

1110 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Não se aplica

Em branco

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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3. Disponibilizo o material de estudo da disciplina, sistematicamente, na Plataforma
Institucional, a fim de possibilitar ao aluno leituras prévias.

82 7,4 7,8 7,8

18 1,6 1,7 9,5

143 12,9 13,6 23,2

247 22,3 23,5 46,7

559 50,4 53,3 100,0

1049 94,5 100,0

49 4,4

12 1,1

61 5,5

1110 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Não se aplica

Em branco

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

4. Nas reuniões de colegiado/planejamento do curso, procuro apresentar propostas
pedagógicas que estimulem o trabalho interdisciplinar.

8 ,7 ,7 ,7

8 ,7 ,7 1,5

161 14,5 15,1 16,6

382 34,4 35,8 52,4

508 45,8 47,6 100,0

1067 96,1 100,0

32 2,9

11 1,0

43 3,9

1110 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Não se aplica

Em branco

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent



101 
 

  

  

 

Bloco II – Competências Cognitivas 

As competências cognitivas foram analisadas a partir das perguntas 7, 8 e 9 do 
questionário de avaliação de disciplinas pelos docentes, considerando as seguintes 
variáveis: o Plano de Ensino as conexões com a realidade, debate interdisciplinar e 
atualização dos conteúdos. Os resultados serão apresentados por item respondido a 
seguir: 

Quando perguntado sobre: 

 

5. Apresento ao coordenador do curso meu Plano de Ensino e coloco-me aberto para
debater e dialogar com ele e com o colegiado do curso os objetivos e conteúdos a serem

trabalhados durante o semestre.

1 ,1 ,1 ,1

3 ,3 ,3 ,4

36 3,2 3,3 3,7

191 17,2 17,7 21,4

848 76,4 78,6 100,0

1079 97,2 100,0

23 2,1

8 ,7

31 2,8

1110 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Não se aplica

Em branco

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

6. Apresento ao coordenador do curso o modelo avaliativo da disciplina e coloco-me à
disposição para repensá-lo e alterá-lo, tendo como parâmetro a qualidade da proposta

avaliativa e o perfil do egresso do Curso.

7 ,6 ,7 ,7

23 2,1 2,2 2,8

78 7,0 7,3 10,1

253 22,8 23,7 33,9

705 63,5 66,1 100,0

1066 96,0 100,0

28 2,5

16 1,4

44 4,0

1110 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Não se aplica

Em branco

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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7. Ao apresentar o Plano de Ensino ao aluno, estabeleço  conexões com a realidade,
demonstrando a importância do estudo desta disciplina para o seu crescimento pessoal

e profissional.

1 ,1 ,1 ,1

1 ,1 ,1 ,2

44 4,0 4,0 4,2

260 23,4 23,7 27,9

789 71,1 72,1 100,0

1095 98,6 100,0

1 ,1

14 1,3

15 1,4

1110 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Não se aplica

Em branco

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

8. Constantemente provoco debate interdisciplinar relacionando os conteúdos de minha
disciplina com outras áreas do conhecimento, principalmente, no que diz respeito à

formação ética, política, profissional e humana dos alunos.

6 ,5 ,6 ,6

91 8,2 8,4 9,0

361 32,5 33,5 42,4

621 55,9 57,6 100,0

1079 97,2 100,0

19 1,7

12 1,1

31 2,8

1110 100,0

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Não se aplica

Em branco

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

9. Procuro manter-me atualizado com o que está acontecendo no mundo, debatendo e
propondo exemplos  relacionados ao conteúdo da  disciplina.

30 2,7 2,7 2,7

274 24,7 25,1 27,8

789 71,1 72,2 100,0

1093 98,5 100,0

5 ,5

12 1,1

17 1,5

1110 100,0

3

4

Concordância total

Total

Valid

Não se aplica

Em branco

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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12. Diversifico minha ação didático-pedagógica, estimulando e inserindo o debate,
diálogo, estudo de caso, trabalho em equipe, pesquisa e outras estratégias de

aprendizagem.

 

Bloco III - Competências didáticas 

As competências didáticas foram analisadas a partir das perguntas 10, 11 e 12 do 
questionário de avaliação de disciplinas pelos docentes, considerando as seguintes 
variáveis: o desenvolvimento de metodologias na sala de aula, as estratégias que 
promovem a ênfase nos conteúdos estruturantes da disciplina e a diversificação da ação 
didático-pedagógica. Os resultados serão apresentados por item respondido a seguir: 

Quando perguntado sobre: 

 

 

 
                    

 

10. Estudo, aprimoro e aplico metodologias que estimulem e envolvam o aluno no
processo ensino-aprendizagem de forma a tornar-se protagonista de sua própria ação

educativa, colocando-me como  mediador do conhecimento.

3 ,3 ,3 ,3

74 6,7 6,7 7,0

349 31,4 31,8 38,8

673 60,6 61,2 100,0

1099 99,0 100,0

11 1,0

1110 100,0

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

11. Utilizo estratégias que promovem a ênfase nos conteúdos estruturantes da
disciplina, motivando o estudo constante dos alunos, tendo em vista os resultados

esperados da disciplina.

39 3,5 3,6 3,6

419 37,7 38,4 42,0

632 56,9 58,0 100,0

1090 98,2 100,0

20 1,8

1110 100,0

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Bloco IV - Competência Gerencial 

A competência gerencial foi analisada a partir das perguntas 13, 14 e 15 do questionário de 
avaliação de disciplinas pelos docentes, considerando as seguintes variáveis: apresento a 
metodologia e o objetivo de avaliação aos alunos, procuro envolver todos os alunos no 
processo de aprendizagem e procuro discutir os resultados do processo de ensino-
aprendizagem. Os resultados serão apresentados por item respondido a seguir: 

Quando perguntado sobre: 

  

  

13. Apresento, no início do semestre, a metodologia e o objetivo de avaliação aos alunos
e partilho com eles as alterações que possam ocorrer durante o processo

ensino-aprendizagem.

8 ,7 ,7 ,7

178 16,0 16,3 17,0

906 81,6 83,0 100,0

1092 98,4 100,0

2 ,2

16 1,4

18 1,6

1110 100,0

3

4

Concordância total

Total

Valid

Não se aplica

Em branco

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

14. Durante as aulas, procuro envolver todos os alunos no processo de aprendizagem,
acompanhando o desenvolvimento do desempenho do aluno e propondo alternativas de

estudo complementares.

46 4,1 4,2 4,2

364 32,8 33,2 37,3

688 62,0 62,7 100,0

1098 98,9 100,0

12 1,1

1110 100,0

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Bloco VI – Competência afetiva 

A competência afetiva foi analisada a partir das perguntas 16, 17 e 18 do questionário de 
avaliação de disciplinas pelos docentes, considerando as seguintes variáveis: estou atento 
aos valores fundamentais da identidade salesiana, mantenho-me disponível/aberto ao 
diálogo e ao perceber alunos com problemas pessoais, encaminho a questão à 
coordenação para as providências pertinentes. Os resultados serão apresentados por item 
respondido a seguir: 

Quando perguntado sobre: 

   

15. Procuro discutir os resultados do processo de ensino-aprendizagem, inclusive das
avaliações, como prática formativa contínua, para envolver o aluno nesse processo.

6 ,5 ,5 ,5

1 ,1 ,1 ,6

60 5,4 5,5 6,1

366 33,0 33,5 39,6

661 59,5 60,4 100,0

1094 98,6 100,0

2 ,2

14 1,3

16 1,4

1110 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Não se aplica

Em branco

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

16. Em minhas aulas, estou atento aos valores fundamentais da identidade salesiana,
provocando a reflexão e o debate com vista à participação cidadã e aos direitos humanos.

53 4,8 4,9 4,9

222 20,0 20,4 25,3

812 73,2 74,7 100,0

1087 97,9 100,0

11 1,0

12 1,1

23 2,1

1110 100,0

3

4

Concordância total

Total

Valid

Não se aplica

Em branco

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Bloco VI - Desempenho pessoal 

O Desempenho pessoal foi analisado a partir das perguntas 19 e 20 do questionário de 
avaliação de disciplinas pelos docentes, considerando as seguintes variáveis: conciliar as 
atividades acadêmicas com o aprimoramento de minha formação e participo ativamente 
das reuniões de colegiado/planejamento. Os resultados serão apresentados por item 
respondido a seguir: 

Quando perguntado sobre: 

 

17. Mantenho-me disponível e aberto ao diálogo, tratando os alunos com respeito e
cordialidade.

75 6,8 6,9 6,9

1016 91,5 93,1 100,0

1091 98,3 100,0

19 1,7

1110 100,0

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

18. Ao perceber alunos com problemas pessoais, de aprendizagem ou de
relacionamento, encaminho a questão à coordenação para as providências pertinentes.

5 ,5 ,5 ,5

17 1,5 1,6 2,1

69 6,2 6,6 8,7

348 31,4 33,1 41,8

611 55,0 58,2 100,0

1050 94,6 100,0

50 4,5

10 ,9

60 5,4

1110 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Não se aplica

Em branco

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Todos os resultados foram encaminhados para as unidades para a divulgação e 
providências devidas. 

 

3.3.1.2 Avaliações realizadas em 2016 

A Tabela 50 apresenta o número de questionários respondidos na avaliação de disciplinas 
pelos docentes por unidade, totalizando 2200 questionários respondidos no UNISAL, em 
2016.  

19. Consigo conciliar as atividades acadêmicas com o aprimoramento de minha
formação, buscando participar de cursos, congressos, seminários e debates, mostras

científica de cunho institucional, entre outros.

14 1,3 1,3 1,3

30 2,7 2,8 4,0

197 17,7 18,1 22,1

349 31,4 32,0 54,1

500 45,0 45,9 100,0

1090 98,2 100,0

9 ,8

11 1,0

20 1,8

1110 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Não se aplica

Em branco

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

20. Quando solicitado, participo ativamente das reuniões de colegiado/planejamento,
buscando contribuir para que o PPC esteja sempre atualizado com as Diretrizes

Curriculares Nacionais e o Mercado de Trabalho..

1 ,1 ,1 ,1

69 6,2 6,4 6,5

183 16,5 16,9 23,3

832 75,0 76,7 100,0

1085 97,7 100,0

16 1,4

9 ,8

25 2,3

1110 100,0

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Não se aplica

Em branco

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Tabela 50: participação docente por unidade  

 

Fonte: CPA 2016 

O questionário é divido em cinco blocos assim nomeados: competência institucional, 
competências cognitivas, competências didáticas, competência gerencial, competência 
afetiva e desempenho pessoal. 

O UNISAL faz estudos com os dados coletados, a fim de localizar eventuais distorções e 
promover a cultura da avaliação na instituição com medidas que focalizam a melhoria da 
qualidade de ensino e dos serviços prestados pela instituição. 

 

Bloco I - Competências institucional 

Foi realizada uma análise descritiva sobre os resultados da avaliação das disciplinas pelo 
docente, no que concerne o debate em sala sobre o plano de ensino, o planejamento da 
disciplina, o uso da plataforma institucional, a participação nas reuniões de colegiado, a 
apresentação do plano de ensino a coordenação/debater possíveis mudanças e apresentar 
o modelo avaliativo a coordenação. Os resultados serão apresentados por item respondido 
a seguir:  

Quando perguntado sobre: 

Unidade

488 22,2 22,2 22,2

865 39,3 39,3 61,5

765 34,8 34,8 96,3

82 3,7 3,7 100,0

2200 100,0 100,0

Americana

Campinas

Lorena

São Paulo

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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1. Apresento, debato e revejo com os alunos o Plano de Ensino no início e durante todo
o semestre, como forma de envolvê-los no processo ensino-aprendizagem.

5 ,2 ,2 ,2

25 1,1 1,1 1,4

64 2,9 2,9 4,3

510 23,2 23,2 27,5

1592 72,4 72,5 100,0

2196 99,8 100,0

4 ,2

2200 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

2. No planejamento da minha disciplina, atualizo objetivo,  conteúdos, critérios de
avaliação e bibliografia, tendo como parâmetro o perfil do egresso do curso previsto no

PPC e os itens regulatórios pertinentes à minha disciplina.

14 ,6 ,6 ,6

28 1,3 1,3 1,9

487 22,1 22,2 24,1

1665 75,7 75,9 100,0

2194 99,7 100,0

6 ,3

2200 100,0

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

3. Disponibilizo o material de estudo da disciplina, sistematicamente, na Plataforma
Institucional, a fim de possibilitar ao aluno leituras prévias.

86 3,9 4,1 4,1

44 2,0 2,1 6,1

158 7,2 7,4 13,6

522 23,7 24,6 38,2

1311 59,6 61,8 100,0

2121 96,4 100,0

79 3,6

2200 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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4. Nas reuniões de colegiado/planejamento do curso, procuro apresentar propostas
pedagógicas que estimulem o trabalho interdisciplinar.

11 ,5 ,5 ,5

22 1,0 1,0 1,5

178 8,1 8,2 9,7

592 26,9 27,3 37,0

1366 62,1 63,0 100,0

2169 98,6 100,0

31 1,4

2200 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

5. Apresento ao coordenador do curso meu Plano de Ensino e coloco-me aberto para
debater e dialogar com ele e com o colegiado do curso os objetivos e conteúdos a serem

trabalhados durante o semestre.

3 ,1 ,1 ,1

7 ,3 ,3 ,5

87 4,0 4,0 4,4

326 14,8 14,9 19,4

1763 80,1 80,6 100,0

2186 99,4 100,0

14 ,6

2200 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Bloco II – Competências Cognitivas 

As competências cognitivas foram analisadas a partir das perguntas 7, 8 e 9 do 
questionário de avaliação de disciplinas pelos docentes, considerando as seguintes 
variáveis: o Plano de Ensino as conexões com a realidade, debate interdisciplinar e 
atualização dos conteúdos. Os resultados serão apresentados por item respondido a 
seguir: 

Quando perguntado sobre: 
 

  

6. Apresento ao coordenador do curso o modelo avaliativo da disciplina e coloco-me à
disposição para repensá-lo e alterá-lo, tendo como parâmetro a qualidade da proposta

avaliativa e o perfil do egresso do Curso.

18 ,8 ,8 ,8

9 ,4 ,4 1,2

107 4,9 4,9 6,2

517 23,5 23,9 30,1

1513 68,8 69,9 100,0

2164 98,4 100,0

36 1,6

2200 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

7. Ao apresentar o Plano de Ensino ao aluno, estabeleço  conexões com a realidade,
demonstrando a importância do estudo desta disciplina para o seu crescimento pessoal

e profissional.

24 1,1 1,1 1,1

400 18,2 18,2 19,3

1773 80,6 80,7 100,0

2197 99,9 100,0

3 ,1

2200 100,0

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Bloco III - Competências didáticas 

As competências didáticas foram analisadas a partir das perguntas 10, 11 e 12 do 
questionário de avaliação de disciplinas pelos docentes, considerando as seguintes 
variáveis: o desenvolvimento de metodologias na sala de aula, as estratégias que 
promovem a ênfase nos conteúdos estruturantes da disciplina e a diversificação da ação 
didático-pedagógica. Os resultados serão apresentados por item respondido a seguir: 

Quando perguntado sobre: 

8. Constantemente provoco debate interdisciplinar relacionando os conteúdos de minha
disciplina com outras áreas do conhecimento, principalmente, no que diz respeito à

formação ética, política, profissional e humana dos alunos.

6 ,3 ,3 ,3

2 ,1 ,1 ,4

128 5,8 5,8 6,2

573 26,0 26,2 32,4

1481 67,3 67,6 100,0

2190 99,5 100,0

10 ,5

2200 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

9. Procuro manter-me atualizado com o que está acontecendo no mundo, debatendo e
propondo exemplos  relacionados ao conteúdo da  disciplina.

1 ,0 ,0 ,0

34 1,5 1,6 1,6

429 19,5 19,6 21,2

1724 78,4 78,8 100,0

2188 99,5 100,0

12 ,5

2200 100,0

Discordância total

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Bloco IV - Competência Gerencial 

A competência gerencial foi analisada a partir das perguntas 13, 14 e 15 do questionário de 
avaliação de disciplinas pelos docentes, considerando as seguintes variáveis: apresento a 

10. Estudo, aprimoro e aplico metodologias que estimulem e envolvam o aluno no
processo ensino-aprendizagem de forma a tornar-se protagonista de sua própria ação

educativa, colocando-me como  mediador do conhecimento.

65 3,0 3,0 3,0

606 27,5 27,5 30,5

1529 69,5 69,5 100,0

2200 100,0 100,0

3

4

Concordância total

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

11. Utilizo estratégias que promovem a ênfase nos conteúdos estruturantes da
disciplina, motivando o estudo constante dos alunos, tendo em vista os resultados

esperados da disciplina.

76 3,5 3,5 3,5

567 25,8 25,8 29,3

1552 70,5 70,7 100,0

2195 99,8 100,0

5 ,2

2200 100,0

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

12. Diversifico minha ação didático-pedagógica, estimulando e inserindo o debate,
diálogo, estudo de caso, trabalho em equipe, pesquisa e outras estratégias de

aprendizagem.

103 4,7 4,7 4,7

552 25,1 25,1 29,8

1541 70,0 70,2 100,0

2196 99,8 100,0

4 ,2

2200 100,0

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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metodologia e o objetivo de avaliação aos alunos, procuro envolver todos os alunos no 
processo de aprendizagem e procuro discutir os resultados do processo de ensino-
aprendizagem. Os resultados serão apresentados por item respondido a seguir: 

Quando perguntado sobre: 

  

  

13. Apresento, no início do semestre, a metodologia e o objetivo de avaliação aos alunos
e partilho com eles as alterações que possam ocorrer durante o processo

ensino-aprendizagem.

37 1,7 1,7 1,7

288 13,1 13,1 14,8

1867 84,9 85,2 100,0

2192 99,6 100,0

8 ,4

2200 100,0

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

14. Durante as aulas, procuro envolver todos os alunos no processo de aprendizagem,
acompanhando o desenvolvimento do desempenho do aluno e propondo alternativas de

estudo complementares.

6 ,3 ,3 ,3

93 4,2 4,2 4,5

487 22,1 22,1 26,6

1613 73,3 73,4 100,0

2199 100,0 100,0

1 ,0

2200 100,0

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Bloco VI – Competência afetiva 

A competência afetiva foi analisada a partir das perguntas 16, 17 e 18 do questionário de 
avaliação de disciplinas pelos docentes, considerando as seguintes variáveis: estou atento 
aos valores fundamentais da identidade salesiana, mantenho-me disponível/aberto ao 
diálogo e ao perceber alunos com problemas pessoais, encaminho a questão à 
coordenação para as providências pertinentes. Os resultados serão apresentados por item 
respondido a seguir: 

Quando perguntado sobre: 

  

15. Procuro discutir os resultados do processo de ensino-aprendizagem, inclusive das
avaliações, como prática formativa contínua, para envolver o aluno nesse processo.

1 ,0 ,0 ,0

9 ,4 ,4 ,5

88 4,0 4,0 4,5

548 24,9 24,9 29,4

1551 70,5 70,6 100,0

2197 99,9 100,0

3 ,1

2200 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

16. Em minhas aulas, estou atento aos valores fundamentais da identidade salesiana,
provocando a reflexão e o debate com vista à participação cidadã e aos direitos humanos.

1 ,0 ,0 ,0

1 ,0 ,0 ,1

68 3,1 3,1 3,2

358 16,3 16,4 19,6

1751 79,6 80,4 100,0

2179 99,0 100,0

21 1,0

2200 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Bloco VI - Desempenho pessoal 

O Desempenho pessoal foi analisado a partir das perguntas 19 e 20 do questionário de 
avaliação de disciplinas pelos docentes, considerando as seguintes variáveis: conciliar as 
atividades acadêmicas com o aprimoramento de minha formação e participo ativamente 
das reuniões de colegiado/planejamento. Os resultados serão apresentados por item 
respondido a seguir: 

Quando perguntado sobre: 

17. Mantenho-me disponível e aberto ao diálogo, tratando os alunos com respeito e
cordialidade.

1 ,0 ,0 ,0

127 5,8 5,8 5,8

2072 94,2 94,2 100,0

2200 100,0 100,0

3

4

Concordância total

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

18. Ao perceber alunos com problemas pessoais, de aprendizagem ou de
relacionamento, encaminho a questão à coordenação para as providências pertinentes.

1 ,0 ,0 ,0

19 ,9 ,9 ,9

137 6,2 6,4 7,3

572 26,0 26,7 34,1

1411 64,1 65,9 100,0

2140 97,3 100,0

60 2,7

2200 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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3.3.2. Avaliação de coordenadores de curso  

A avaliação de coordenadores de curso, por professores, é bienal e ocorre em anos pares. 
Assim, no mês de agosto de 2016, os professores foram convidados a responder 
questionário de avaliação das coordenações, via sistema. O instrumento utilizado é 
apresentado a seguir. 

19. Consigo conciliar as atividades acadêmicas com o aprimoramento de minha
formação, buscando participar de cursos, congressos, seminários e debates, mostras

científica de cunho institucional, entre outros.

14 ,6 ,6 ,6

20 ,9 ,9 1,5

241 11,0 11,0 12,5

732 33,3 33,3 45,9

1188 54,0 54,1 100,0

2195 99,8 100,0

5 ,2

2200 100,0

Discordância total

2

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

20. Quando solicitado, participo ativamente das reuniões de colegiado/planejamento,
buscando contribuir para que o PPC esteja sempre atualizado com as Diretrizes

Curriculares Nacionais e o Mercado de Trabalho..

68 3,1 3,1 3,1

356 16,2 16,4 19,5

1752 79,6 80,5 100,0

2176 98,9 100,0

24 1,1

2200 100,0

3

4

Concordância total

Total

Valid

Em brancoMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Caro professor: 
Como parte do processo de avaliação, pedimos sua 

colaboração, respondendo este questionário, cujo objetivo é avaliar a 
atuação do coordenador. Leia cada uma das frases e marque com 
um “X” em uma das alternativas (1, 2, 3, 4 e 5), o valor que lhe 
parece mais apropriado. O “1” significa “Discordo Totalmente” e 
progressivamente vai aumentando o grau de concordância até o 
outro extremo, onde “5” significa “Concordo Totalmente”. 
Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva ou 
quando considerar não pertinente, assinale a opção “Não se 
aplica/Não sei responder”. Sua participação será de grande valia! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Níveis 
de Concordância 

N
ão

 s
ei

\N
ão

 s
e 

ap
lic

a  

( - )                         (  + ) 
 AFIRMAÇÕES 𝟏  𝟐  𝟑  𝟒  𝟓  

1 Assegura a identidade salesiana e a ação acadêmico-pastoral no UNISAL       

2 Articula as atividades acadêmicas do Curso e projetos de melhorias       

3 Compartilha e atua de forma eficiente em ações de melhoria baseadas nos 
relatórios da avaliação institucional e nas discussões dos grupos de 
qualidade 

      

4 Conduz adequadamente as reuniões de colegiado e de planejamento       

5 As discussões do NDE são devidamente compartilhadas com o colegiado       

6 Contribui para a melhoria dos processos didático-pedagógicos       

7 Discute e promove a atualização do Projeto Pedagógico do Curso       

8 Promove e acompanha as atividades de extensão       

9 Incentiva a pesquisa no âmbito do curso       

10 Mantém-se disponível e aberto ao diálogo       

Acrescente, aqui, comentários, críticas e sugestões: 

 
Foram realizadas 764 avaliações e os resultados gerais são apresentados na Tabela 51, a 
seguir. 
 

Tabela 51: Avaliação das Coordenações por Docentes 

Resultados Institucionais Gerais 

 AFIRMAÇÕES Nível de 
Concordância 

1 Assegura a identidade salesiana e a ação acadêmico-
pastoral no UNISAL 

4,6 
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2 Articula as atividades acadêmicas do Curso e projetos de 
melhorias 

4,6 

3 Compartilha e atua de forma eficiente em ações de melhoria 
baseadas nos relatórios da avaliação institucional e nas 
discussões dos grupos de qualidade 

4,6 

4 Conduz adequadamente as reuniões de colegiado e de 
planejamento 

4,6 

5 As discussões do NDE são devidamente compartilhadas com 
o colegiado 

4,5 

6 Contribui para a melhoria dos processos didático-
pedagógicos 

4,6 

7 Discute e promove a atualização do Projeto Pedagógico do 
Curso 

4,6 

8 Promove e acompanha as atividades de extensão 4,5 

9 Incentiva a pesquisa no âmbito do curso 4,5 

10 Mantém-se disponível e aberto ao diálogo 4,8 

Média Geral 4,6 

                                                                                                                       Fonte: CPA 2016 
 
Os resultados de cada coordenação foram encaminhados às diretorias das unidades e para 
a Reitoria. Como ação imediata, os coordenadores fizeram reuniões individuais com os 
diretores para discussão dos resultados. 
A CPA considerou os resultados muito satisfatórios. 
 
 

3.3.3. Avaliação de infraestrutura 

Em 2015, 2016 e 2017, os professores foram convidados a responder um questionário para 
avaliação da infraestrutura de sua unidade.  

A seguir, o instrumento utilizado, onde o professor avaliou cada item de infraestrutura com 
uma nota de 1 (não existe) a 5 (excelente). 

Caro Professor, 
Como parte do processo de avaliação, pedimos sua colaboração, 
respondendo este questionário cujo objetivo é avaliar os 
aspectos gerais da instituição. Responda todas as questões, 
marcando apenas uma resposta. Sua participação será de 
grande valia. 

5.
 E

xc
el

en
te

 

4.
 M

ui
to

 
Bo

m
 

3.
 S

uf
ic

ie
nt

e 
2.

 
In

su
fic

ie
nt

e 
1.

 N
ão

 e
xi

st
e 

N
ão

 s
ei

\N
ão

 
Se

 A
pl

ic
a 
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1. SALAS DE AULA 

Quantidade   
Dimensão   
Limpeza   
Iluminação   
Acústica   
Ventilação   
Acessibilidade   
Conservação   

 
 
 
 
 
 
 
2. AUDITÓRIOS OU EQUIVALENTES 

Quantidade   
Dimensão   
Limpeza   
Acústica   
Iluminação   
Ventilação   
Acessibilidade   
Conservação   
Sistema de som   
Conforto   

 
 
 
3. SALA DE PROFESSORES 

Dimensão   
Limpeza   
Iluminação   
Acústica   
Ventilação   
Acessibilidade   
Conservação   

 
 
 
 
 

4. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 

Quantidade   
Dimensão   
Limpeza   
Iluminação   
Ventilação   
Acessibilidade   
Conservação    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Biblioteca 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Infraestrutura Física 

Dimensão   
Limpeza   
Iluminação   
Ventilação   
Acessibilidade   
Conservação   
 Instalações para o acervo   

 
 

5.2 Serviços de 
Informatização 

Acesso via internet (consulta, 
reserva) 

  

Informatização do acervo   
Informatização do 

empréstimo 
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5.3 Acervo (livros, 
periódicos,…) 

Atualização    
Qualidade   
Disponibilidade   

 
 
 
 
 

6. - Laboratório(s) de informática ou 
infraestrutura equivalente. 

Equipamentos   
Normas de segurança   
Espaço físico   
Acesso à internet   
Atualização de softwares   
Acessibilidade digital   
Serviços   
Suporte   

 
 

7 - Acesso as Tecnologias de Informação e 
Comunicação. 

Rede sem fio   
Acesso  fora do horário de 

aula. 
  

Informações acadêmicas   
    

 
 
 
 

8 - Espaços de alimentação 

Quantidade   
Dimensão   
Limpeza   
Iluminação   
Ventilação   
Acessibilidade   
Conservação   

Acrescente, aqui, comentários, críticas e sugestões: 
 

 

3.3.2.1 Avaliação realizada em 2015 

A participação foi de 75,6% dos professores. A seguir, os resultados institucionais da 
avaliação de infraestrutura, realizadas pelos professores, em outubro de 2015. 
 

Tabela 52 – Avaliação Geral das Salas de Aula 2015 

SALA DE AULA MÉDIA 
Quantidade 3,9 
Dimensão 3,9 
Limpeza 4,4 
Iluminação 4,0 
Acústica 3,7 
Ventilação 3,4 
Acessibilidade 3,9 
Conservação 4,0 
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MÉDIA GERAL SALAS DE AULA 3,9 
                                                                                                           Fonte: CPA 2015 

 

Tabela 53 – Avaliação Geral dos Auditórios - 2015 

AUDITÓRIOS  MÉDIA 
Quantidade 3,9 
Dimensão 4,1 
Limpeza 4,4 
Acústica 4,0 
Iluminação 4,0 
Ventilação 3,9 
Acessibilidade 3,9 
Conservação 4,1 
Sistema de som 3,9 
Conforto 3,8 

MÉDIA GERAL AUDITÓRIOS 4,0 
                                                                                                           Fonte: CPA 2015 

 

Tabela 54 – Avaliação Geral Acesso Tecnologia de Informação - 2015 

ACESSO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO MÉDIA 

Wireless (rede sem fio) 3,1 

Acesso fora do horário de aula. 3,5 

Informações acadêmicas 3,6 

MÉDIA GERAL TECNOLOGIA DA INFO. 3,4 
                                                                                                        Fonte: CPA 2015 

 

Tabela 55 – Avaliação Geral das Instalações Sanitárias - 2015 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS MÉDIA 
Quantidade 3,9 
Dimensão 3,8 
Limpeza 4,0 
Iluminação 4,0 
Ventilação 3,5 
Acessibilidade 3,9 
Conservação                        4,0 

MÉDIA GERAL INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
3,9 

                                                                                                   Fonte: CPA 2015 
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Tabela 56 – Avaliação Geral dos Laboratórios de Informática - 2015 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA MÉDIA 
Equipamentos 3,5 
Normas de segurança 3,7 
Espaço físico 3,6 
Acesso à internet 3,3 
Atualização de softwares 3,5 
Acessibilidade digital 3,6 
Serviços 3,7 
Suporte 3,8 

MÉDIA GERAL LAB. INFORMÁTICA 3,6 
                                                                                                          Fonte: CPA 2015 

 

Tabela 57 – Avaliação Geral das Salas de Professores - 2015 

SALA DE PROFESSORES  MÉDIA 
Dimensão 3,7 
Limpeza 4,2 
Iluminação 4,0 
Acústica 4,0 
Ventilação 3,5 
Acessibilidade 4,0 
Conservação 4,1 

MÉDIA GERAL SALAS DE PROFESSORES 3,9 
                                                                                                          Fonte: CPA 2015 

 

Tabela 58 – Avaliação Geral das Bibliotecas - 2015 

BIBLIOTECA MÉDIA 
Dimensão 3,9 
Limpeza 4,4 
Iluminação 4,1 
Ventilação 3,8 
Acessibilidade 4,0 
Conservação 4,2 
Instalações para o acervo 3,9 
Acesso via internet (consulta, reserva) 3,7 
Informatização do acervo 3,8 
Informatização do empréstimo 3,9 
Atualização  3,8 
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Qualidade 3,9 
Disponibilidade 3,8 

MÉDIA GERAL DAS BIBLIOTECAS 3,9 
                                                                                                           Fonte: CPA 2015 

 

Tabela 59 – Avaliação Geral dos Espaços de Alimentação - 2015 

Espaço de Alimentação MÉDIA 
Quantidade 3,9 
Dimensão 3,7 
Limpeza 4,0 
Iluminação 3,9 
Acústica 3,9 
Ventilação 3,8 

MÉDIA GERAL DOS ESPAÇOS DE ALIMENTAÇÃO 3,9 
                                                                                                          Fonte: CPA 2015 

 

3.3.2.2 Avaliação realizada em 2016 

Foram realizadas 796 avaliações, sendo que, um mesmo professor pode avaliar mais de 
uma vez (as avaliações podem ser diferentes de acordo com o curso). 

A seguir, os resultados gerais institucionais da avaliação de infraestrutura, realizadas pelos 
professores, em maio de 2016. 

 

Tabela 60 – Avaliação Geral das Salas de Aula 2016 

SALA DE AULA MÉDIA 
Quantidade 4,1 
Dimensão 4,0 
Limpeza 4,4 
Iluminação 4,0 
Acústica 3,8 
Ventilação 3,7 
Acessibilidade 3,9 
Conservação 4,0 

MÉDIA GERAL SALAS DE AULA 4,0 
                                                                                                    Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 61 – Avaliação Geral dos Auditórios - 2016 
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AUDITÓRIOS  MÉDIA 
Quantidade 4,0 
Dimensão 4,2 
Limpeza 4,4 
Acústica 4,1 
Iluminação 4,2 
Ventilação 4,1 
Acessibilidade 4,0 
Conservação 4,2 
Sistema de som 4,0 
Conforto 4,0 

MÉDIA GERAL AUDITÓRIOS 4,2 
                                                                                                  Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 62 – Avaliação Geral Acesso Tecnologia de Informação - 2016 

ACESSO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO MÉDIA 

Wireless (rede sem fio) 3,1 

Acesso fora do horário de aula. 3,4 

Informações acadêmicas 3,7 

MÉDIA GERAL TECNOLOGIA DA INFO. 3,4 
                                                                                                   Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 63 – Avaliação Geral das Instalações Sanitárias - 2016 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS MÉDIA 
Quantidade 3,8 
Dimensão 3,8 
Limpeza 4,0 
Iluminação 4,0 
Ventilação 3,7 
Acessibilidade 3,8 
Conservação                        4,9 

MÉDIA GERAL INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
3,9 

                                                                                                   Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 64 – Avaliação Geral dos Laboratórios de Informática - 2016 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA MÉDIA 
Equipamentos 3,5 
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Normas de segurança 3,8 
Espaço físico 3,5 
Acesso à internet 3,4 
Atualização de softwares 3,5 
Acessibilidade digital 3,6 
Serviços 3,7 
Suporte 3,8 

MÉDIA GERAL LAB. INFORMÁTICA 3,6 
                                                                                                   Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 65 – Avaliação Geral das Salas de Professores - 2016 

SALA DE PROFESSORES  MÉDIA 
Dimensão 3,6 
Limpeza 4,2 
Iluminação 4,0 
Acústica 3,9 
Ventilação 3,7 
Acessibilidade 4,0 
Conservação 4,0 
MÉDIA GERAL SALAS DE PROFESSORES 3,9 

                                                                                                  Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 66 – Avaliação Geral das Bibliotecas - 2016 

BIBLIOTECA MÉDIA 
Dimensão 3,9 
Limpeza 4,4 
Iluminação 4,2 
Ventilação 4,0 
Acessibilidade 3,9 
Conservação 4,2 
Instalações para o acervo 3,9 
Acesso via internet (consulta, reserva) 3,9 
Informatização do acervo 3,9 
Informatização do empréstimo 4,0 
Atualização  3,7 
Qualidade 3,9 
Disponibilidade 3,9 

MÉDIA GERAL DAS BIBLIOTECAS 4,0 
                                                                                                  Fonte: CPA 2016 
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Tabela 67 – Avaliação Geral dos Espaços de Alimentação - 2016 

Espaço de Alimentação MÉDIA 
Quantidade 4,0 
Dimensão 4,0 
Limpeza 4,2 
Iluminação 3,8 
Acústica 4,2 
Ventilação 3,8 

MÉDIA GERAL DOS ESPAÇOS DE ALIMENTAÇÃO 4,0 
                                                                                                  Fonte: CPA 2016 

 

3.3.2.3 Avaliação realizada em 2017 

Foram realizadas 665 avaliações (77%), sendo que, um mesmo professor pode avaliar 
mais de uma vez (as avaliações podem ser diferentes de acordo com o curso). 

A seguir, os resultados gerais institucionais da avaliação de infraestrutura, realizadas pelos 
professores, em maio de 2017. 

 

Tabela 68 – Avaliação Geral das Salas de Aula 2017 

SALA DE AULA MÉDIA 
Quantidade 4,4 
Dimensão 4,2 
Limpeza 4,5 
Iluminação 4,2 
Acústica 3,9 
Ventilação 4,0 
Acessibilidade 4,1 
Conservação 4,3 

MÉDIA GERAL SALAS DE AULA 4,2 
                                                                                                   Fonte: CPA 2017 

 

Tabela 69 – Avaliação Geral dos Auditórios - 2017 

AUDITÓRIOS  MÉDIA 
Quantidade 4,3 
Dimensão 4,4 
Limpeza 4,6 
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Acústica 4,2 
Iluminação 4,3 
Ventilação 4,3 
Acessibilidade 4,1 
Conservação 4,4 
Sistema de som 4,0 
Conforto 4,0 

MÉDIA GERAL AUDITÓRIOS 4,3 
                                                                                                   Fonte: CPA 2017 

 

Tabela 70 – Avaliação Geral Acesso Tecnologia de Informação - 2017 

ACESSO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO MÉDIA 

Wireless (rede sem fio) 3,4 

Acesso fora do horário de aula. 3,6 

Informações acadêmicas 3,8 

MÉDIA GERAL TECNOLOGIA DA INFO. 3,6 

                                                                                                   Fonte: CPA 2017 

 

Tabela 71 – Avaliação Geral das Instalações Sanitárias - 2017 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS MÉDIA 
Quantidade 4,2 
Dimensão 4,1 
Limpeza 4,3 
Iluminação 4,2 
Ventilação 4,0 
Acessibilidade 4,1 
Conservação  4,2 

MÉDIA GERAL INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,2 
                                                                                                   Fonte: CPA 2017 

 

Tabela 72 – Avaliação Geral dos Laboratórios de Informática - 2017 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA MÉDIA 
Equipamentos 3,8 
Normas de segurança 4,0 
Espaço físico 3,8 
Acesso à internet 3,6 
Atualização de softwares 3,8 
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Acessibilidade digital 3,8 
Serviços 3,9 
Suporte 3,9 

MÉDIA GERAL LAB. INFORMÁTICA 3,8 
                                                                                                   Fonte: CPA 2017 

 

Tabela 73 – Avaliação Geral das Salas de Professores - 2017 

SALA DE PROFESSORES  MÉDIA 
Dimensão 4,0 
Limpeza 4,4 
Iluminação 4,3 
Acústica 4,2 
Ventilação 4,0 
Acessibilidade 4,2 
Conservação 4,3 
MÉDIA GERAL SALAS DE PROFESSORES 4,2 

                                                                                                 Fonte: CPA 2017 

 

Tabela 74 – Avaliação Geral das Bibliotecas - 2017 

BIBLIOTECA MÉDIA 
Dimensão 4,1 
Limpeza 4,5 
Iluminação 4,3 
Ventilação 4,1 
Acessibilidade 4,1 
Conservação 4,3 
Instalações para o acervo 4,1 
Acesso via internet (consulta, reserva) 4,0 
Informatização do acervo 4,0 
Informatização do empréstimo 4,2 
Atualização  3,9 
Qualidade 4,0 
Disponibilidade 4,0 

MÉDIA GERAL DAS BIBLIOTECAS 4,1 
                                                                                                         Fonte: CPA 2017 

 

Tabela 75 – Avaliação Geral dos Espaços de Alimentação - 2017 

Espaço de Alimentação MÉDIA 
Quantidade 3,8 
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Dimensão 3,9 
Limpeza 4,1 
Iluminação 4,0 
Acústica 4,1 
Ventilação 4,1 

MÉDIA GERAL DOS ESPAÇOS DE ALIMENTAÇÃO 4,0 
                                                                                                            Fonte: CPA 2017 

Os resultados aqui apresentados são médias gerais de campi com infraestruturas distintas, 
embora o UNISAL mantenha um padrão de qualidade. Assim como nas avaliações 
realizadas pelos alunos, o item com menor pontuação é sobre Redes sem Fio. No entanto, 
passou de pontuações iguais a 3,1 em 2015 e 2016 para 3,4 em 2017, dado que, 
aparentemente, confirma a eficiência de ações de melhorias feitas pelas unidades 
(algumas delas elencadas no Item 5 deste relatório). 
 
 

3.3.4. Avaliação das políticas de pessoal 

A avaliação de Políticas de Pessoal pelo corpo docente é realizada bienalmente, nos anos 
ímpares (iniciou em 2017). Os professores responderam, via sistema, um questionário 
sobre as políticas básicas associadas ao plano de carreira e oportunidades profissionais. 
Em 2017, a participação foi de 68% do corpo docente. A seguir o instrumento utilizado. 
 
Caro (a) Professor (a) Salesiano, 

Esta avaliação tem como objetivo conhecer sua opinião a respeito das Condições de Trabalho no UNISAL. Leia 
cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas. O “1” significa 
“Discordo Totalmente” e progressivamente vai aumentando o grau de concordância até o outro extremo, 
onde “5” significa “Concordo Totalmente”. Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva ou 
quando considerar não pertinente a sua função, assinale a opção “Não se aplica/Não sei responder”.  

Ela é anônima e você tem total liberdade para responder o que julgar ser o correto. Favor preencher abaixo a 
UNIDADE em que você trabalha. 

 

 

 Americana                      Campinas/Liceu                            Campinas/São José                    

 São Paulo/PIO XI           São Paulo/Santa Terezinha          Lorena 
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1. Todos que se dedicam podem crescer profissionalmente nessa Instituição.       

2. Os benefícios que recebo do UNISAL atendem as minhas expectativas:  

a) Convênio médico. 
      

b) Convênio odontológico. 
      

c) Bolsas de Estudo. 

3. Conheço o plano de carreira para professores.       

4. Recebo incentivo institucional para capacitação e qualificação profissional.       

5. Os novos professores recebem capacitação adequada para o desempenho de suas 
funções (uso do sistema, procedimentos acadêmicos, etc.). 

      

6. As comunicações internas do UNISAL são eficientes.       

7. Conheço a Missão, a Visão e os Valores do UNISAL.       

8. Recebo feedback da comunidade acadêmica das atividades que desenvolvo.       

9. O conceito de parceria e desenvolvimento está presente na equipe docente.       

 

 

Sugestões/Críticas: 

 

 

 

 

 

 
 
Os resultados institucionais gerais são apresentados na Tabela 76. 
 

Tabela 76: avaliação de política de Recursos Humanos por funcionários 

Afirmação 
Nível de 

Concordância 

1. Todos que se dedicam, podem crescer profissionalmente 
nessa Instituição 

4,2 

2. Os benefícios que recebo do UNISAL atendem as minhas expectativas: 

a) Convênio médico 4,4 

b) Convênio odontológico 4,4 

c) Bolsa de Estudo 4,1 

3. Conheço o plano de carreira para professores. 4,5 

4. Recebo incentivo institucional para capacitação e qualificação 
profissional. 

3,6 

5. Os novos professores recebem capacitação adequada para o 
desempenho de suas funções (uso do sistema, procedimentos 
acadêmicos, etc.). 

3,9 
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6. As comunicações internas do UNISAL são eficientes. 4,0 

7. Conheço a Missão, a Visão e os Valores do UNISAL. 4,7 

8. Recebo feedback da comunidade acadêmica das atividades 
que desenvolvo. 

4,1 

9. O conceito de parceria e desenvolvimento está presente na 
equipe docente. 

4,3 

Média Geral 4,2 

 
Os resultados de cada unidade foram encaminhados à reitoria e as diretorias operações de 
cada unidade para as providências cabíveis.  
De um modo geral, foram considerados satisfatórios pela CPA. 
 
 
 

3.4 -  Avaliações realizadas por funcionários 

3.4.1. Avaliação de políticas de pessoal  

A avaliação das políticas de pessoal por funcionários é realizada bienalmente, em anos 
pares (iniciou em 2016). No segundo semestre de 2016, os funcionários de todos os campi 
foram convidados a fazer a avaliação das políticas de pessoal, com a participação de 267 
colaboradores (71 da unidade de Americana, 22 da unidade Liceu Salesiano de Campinas, 
9 da unidade Pio XI de São Paulo, 13 da unidade Santa Terezinha de São Paulo, 65 da 
unidade São Joaquim de Lorena e 85 da unidade São José de Campinas). 
O instrumento utilizado é apresentado a seguir: 
 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS POR FUNCIONÁRIOS 
Esta avaliação tem como objetivo conhecer sua opinião a respeito das Condições de Trabalho dentro do 
UNISAL. A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma 
delas. O “1” significa “Discordo Totalmente” e progressivamente vai aumentando o grau de concordância até 
o outro extremo, onde “5” significa “Concordo Totalmente”. Caso você julgue não ter elementos para avaliar 
a assertiva ou quando considerar não pertinente a sua função, assinale a opção “Não se aplica/Não sei 
responder”. Ela é anônima e você tem total liberdade para responder o que julgar ser o correto. Favor 
preencher abaixo a UNIDADE em que você trabalha. 
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 Americana                      Campinas                        Lorena                   

 São Paulo/PIO XI           São Paulo/Santa Terezinha                        
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1. Todos que se dedicam, podem crescer profissionalmente nessa 
Instituição 

 
 

  
  

2. Os benefícios que recebo do UNISAL atendem as minhas expectativas:  

a) Cesta básica       

b) Convênio médico       

c) Convênio odontológico       

d) Bolsa de Estudo       

3. As condições físicas do trabalho, no meu setor, são muito boas 
(iluminação, ventilação, mobiliário, ruídos, espaço, limpeza, etc.). 

 
 

  
  

4. Os novos empregados recebem treinamento e capacitação 
adequados para o desempenho de suas funções. 

 
 

  
  

5. Conheço as metas e objetivos do UNISAL como um todo.       

6. A transparência dos valores do UNISAL (“Amorevolezza”, Diálogo, 
Ética, Profissionalismo, Solidariedade) está presente no meu ambiente 
de trabalho. 

 
 

  
  

7. Conheço o plano de carreira para funcionários técnico-administrativos       

8. O relacionamento entre os funcionários e o superior imediato, dentro 
do meu setor é muito bom. 

 
 

  
  

9. As comunicações internas do UNISAL são eficientes.       

10. Os recursos disponíveis são suficientes para cumprir com minhas 
responsabilidades. 

 
 

  
  

Sugestões/Críticas: 
 

 

 

 

 

 
Os resultados institucionais gerais são apresentados na Tabela 77. 
 

Tabela 77: avaliação de política de Recursos Humanos por funcionários 
Afirmação Nível de 

Concordância 
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1. Todos que se dedicam, podem crescer profissionalmente nessa 
Instituição 

3,8 

2. Os benefícios que recebo do UNISAL atendem as minhas expectativas: 

a) Cesta básica 3,5 

b) Convênio médico 4,5 

c) Convênio odontológico 4,2 

d) Bolsa de Estudo 4,6 

3. As condições físicas do trabalho, no meu setor, são muito boas 
(iluminação, ventilação, mobiliário, ruídos, espaço, limpeza, etc.). 

4,1 

4. Os novos empregados recebem treinamento e capacitação 
adequados para o desempenho de suas funções. 

3,5 

5. Conheço as metas e objetivos do UNISAL como um todo. 4,0 

6. A transparência dos valores do UNISAL (“Amorevolezza”, 
Diálogo, Ética, Profissionalismo, Solidariedade) está presente no 

4,1 

7. Conheço o plano de carreira para funcionários técnico-
administrativos 

3,7 

8. O relacionamento entre os funcionários e o superior imediato, 
dentro do meu setor é muito bom. 

4,5 

9. As comunicações internas do UNISAL são eficientes. 3,6 

10. Os recursos disponíveis são suficientes para cumprir com 
minhas responsabilidades. 

4,2 

Média Geral 4,0 

 
Os resultados de cada unidade foram encaminhados à pró-reitoria administrativa e as 
diretorias de operações para as discussões e providências cabíveis. 
 

3.5 -  Avaliações realizadas por gestores 

3.5.1.  Avaliação da política de responsabilidade social 

No período de setembro a outubro de 2015 a CPA promoveu a avaliação da Política de 
Responsabilidade do UNISAL, aplicando um instrumento com questões objetivas e abertas, 
para 74 colaboradores (gestores, chefes de setores e representantes em órgão colegiado 
superior). É uma avaliação de periodicidade trienal. 

O Instrumento utilizado foi o seguinte: 
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I) Objetivos gerais da Política de Responsabilidade Social do UNISAL:  
A seguir, os objetivos gerais da Política de Responsabilidade Social do UNISAL, constantes 
do PDI de 2012-2016 

a) Promover os direitos e o atendimento às necessidades básicas dos jovens, 
principalmente dos menos favorecidos, por meio da formação acadêmica e do 
compromisso com a justiça e a verdade;  

b) Manter uma relação de reciprocidade entre as ações acadêmicas e as necessidades 
sociais;  

c) Qualificar os serviços prestados pelo UNISAL na implementação de atividades e projetos 
que atendam às demandas da população, contribuindo para a formação integral e para a 
busca de um desenvolvimento sustentável do ponto de vista pessoal e social, por meio da 
conscientização institucional, contando com o efetivo envolvimento dos seus docentes, 
discentes e funcionários.  
 

5 – Excelente; 4 – Muito Boa; 3 – Boa; 2 - 
Suficiente;1 - Insuficiente; N – Não sei 

5 4 3 2 1 N 

Considerando os objetivos gerais, a 
coerência entre o PDI e as ações de 
inclusão social implantadas pela IES é: 

      

 
II) Objetivos específicos da Política de Responsabilidade Social do UNISAL: 
A seguir, os objetivos específicos da Política de Responsabilidade Social do UNISAL, 
constantes do PDI  de 2012-2016 

a) Trabalhar os significados e valores da Responsabilidade Social, sob o vértice do 
Ensino, da Pesquisa e da Extensão, consolidando-os perante o alunado e a comunidade 
externa, por meio da atuação de seus gestores, docentes e representantes do corpo 
técnico-administrativo, mediante cursos de capacitação e atividades que gerem o 
necessário engajamento;  

 

5 – Excelente; 4 – Muito Boa; 3 – Boa; 2 - 
Suficiente;1 - Insuficiente; N – Não sei 

5 4 3 2 1 N 

Considerando o objetivo específico 
descrito no item (a), a coerência entre 
o PDI e as ações de inclusão social 
implantadas pela IES é: 

      

 

b) Proporcionar o desenvolvimento de Pesquisas e Projetos de Extensão que adotem os 
princípios da Responsabilidade Social, contemplando temas como: a ética na pesquisa, 
a preservação do meio ambiente e sua sustentabilidade; a manutenção do patrimônio 
cultural e artístico (levando-se em conta, a inserção regional) e propostas de inclusão 
social. Além disso, o UNISAL considera imprescindível que seu Projeto Pedagógico 
contemple temáticas vinculadas de forma direta e/ou indireta à história e cultura afro-
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brasileira, africana e indígena; direitos humanos e sustentabilidade ambiental, por 
considerar tais temáticas, meios geradores de conscientização e transformação social.  

 

5 – Excelente; 4 – Muito Boa; 3 – Boa; 2 - 
Suficiente;1 - Insuficiente; N – Não sei 

5 4 3 2 1 N 

Considerando o objetivo específico 
descrito no item (b), a coerência entre 
o PDI e as ações de inclusão social 
implantadas pela IES é: 

      

 

c) Propor e incentivar o desenvolvimento de Programas de Estágios supervisionados 
curriculares e/ou extracurriculares, a alunos de todos os cursos do UNISAL, cujos 
objetivos estejam vinculados, direta ou indiretamente, à área de Responsabilidade 
Social;  
 

5 – Excelente; 4 – Muito Boa; 3 – Boa; 2 - 
Suficiente;1 - Insuficiente; N – Não sei 

5 4 3 2 1 N 

Considerando o objetivo específico 
descrito no item (c), a coerência entre 
o PDI e as ações de inclusão social 
implantadas pela IES é: 

      

 
d) Buscar parceiros e colaboradores para apoio aos Projetos e às Ações de 

Responsabilidade Social, alinhados à Missão e aos Valores Institucionais.  
 

5 – Excelente; 4 – Muito Boa; 3 – Boa; 2 - 
Suficiente;1 - Insuficiente; N – Não sei 

5 4 3 2 1 N 

Considerando o objetivo específico 
descrito no item (c), a coerência entre 
o PDI e as ações de inclusão social 
implantadas pela IES é: 

      

 

 
III) Política de Direitos Humanos 
A seguir, políticas de Direitos Humanos do UNISAL, constantes do PDI de 2012/2016 
 
a) Extensão primária (estratégias dirigidas à comunidade, visando à compreensão crítica 

sobre os direitos e deveres do cidadão, a defesa da vida e da dignidade humana): estão 
efetivadas nos programas de esclarecimento/conscientização para o corpo discente 
mediante disciplinas que tratam sobre os princípios dos Direitos Humanos, em cursos de 
extensão sobre o ECA, para professores, pais e alunos; em campanhas pelos meios de 
comunicação; na inovação nos conteúdos dos currículos de diferentes cursos: Direito, 
Filosofia, Pedagogia, Teologia, Psicologia, dentre outros; e em eventos pontuais que 
contemplam a discussão e propostas de ação como Seminários, Jornadas e Palestras; 
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5 – Excelente; 4 – Muito Boa; 3 – Boa; 2 - 
Suficiente;1 - Insuficiente; N – Não sei 

5 4 3 2 1 N 

Considerando a política descrita no 
item (a), a coerência entre o PDI e 
ações afirmativas de defesa e 
promoção dos direitos humanos e 
igualdade étnico- racial. 

      

 
b) Extensão secundária (caracteriza a identificação precoce da assim chamada “população 

vulnerável”): Inclui intervenção direta por mediação – arbitragem e encaminhamento 
especializado (situações que envolvem conflitos, exclusão); pela atuação dos estudantes 
em projetos de estágios, voluntariado e da Pastoral da Universidade em trabalhos 
comunitários e em diferentes Instituições: PROVIM – Programa Vida Melhor, prisões, 
Centros de Saúde, Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), Serviço de Psicologia Aplicada 
(SPA), Observatório de Violências na Escola etc. 

 
5 – Excelente; 4 – Muito Boa; 3 – Boa; 2 - 
Suficiente;1 - Insuficiente; N – Não sei 

5 4 3 2 1 N 

Considerando a política descrita no 
item (b), a coerência entre o PDI e 
ações afirmativas de defesa e 
promoção dos direitos humanos e 
igualdade étnico- racial. 

      

 
IV) Faça uma análise das políticas constantes no PDI (pontos fortes, pontos que 

deveriam ser atualizados etc.) 

 
V) Independente das políticas constantes do PDI, faça uma breve análise das ações de 

Política Social e de Direitos Humanos do UNISAL (destaque ações relevantes e ações 
que ainda não são contempladas) 

 

 

Resultados - Médias Gerais da Instituição 

As médias gerais de todos os participantes, por questão, são indicadas na Tabela 78.  

 

Tabela 78: Resultados Gerais das questões objetivas para avaliação da 

responsabilidade social 

QUESTÃO MÉDIA GERAL 

I 3,7 

II - a 3,5 

II - b 3,5 
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II - c 3,5 

II - d 3,4 

III - a 3,5 

III - b 3,7 

         Fonte: CPA 2015 

 

Considerando que as avaliações vão de 1 (insuficiente) a 5 (excelente), todos os itens 
foram avaliados com valores superiores à média (3 – bom).  

No entanto, como poderá ser identificado nos resultados por unidades, há uma boa 
heterogeneidade nas respostas. 

O item II-d (Buscar parceiros e colaboradores para apoio aos Projetos e às Ações de 
Responsabilidade Social, alinhados à Missão e aos Valores Institucionais) foi a avaliação 
com menor nota, enquanto que os itens I (Objetivos Gerais da Política de Responsabilidade 
Social do UNISAL) e III – b (Extensão secundária: Inclui intervenção direta por mediação – 
arbitragem e encaminhamento especializado; pela atuação dos estudantes em projetos de 
estágios, voluntariado e da Pastoral da Universidade em trabalhos comunitários e em 
diferentes Instituições: PROVIM – Programa Vida Melhor, prisões, Centros de Saúde, 
Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), Observatório de 
Violências na Escola etc..) foram os melhores avaliados. 

 

Reunindo as citações por grupos, chegou-se aos resultados gerais, indicados na Tabela 
79. Novamente, os dados foram heterogêneos: há pontos de melhoria que, 
contraditoriamente, também foram indicados como fortes. Numa primeira análise, 
identificou-se a necessidade de maior divulgação, em detalhes, das políticas estabelecidas 
e praticadas nas diversas unidades. 

 

Tabela 79: Sugestões Gerais de Melhoria, por grupos, com, no mínimo, 
duas citações. 

Sugestão 

No. De 

Citações 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL: INCLUIR NOS PPC´S, PRATICAR, INCLUIR 

NOS TEMAS DE ESTÁGIOS, TCCS E PROJETOS INTEGRADOS 

9 

AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS/CURSOS QUE ATUAM NAS POLÍTICAS 

(ESPECIALMENTE CURSOS DE CIÊNCIAS EXATAS) 

8 

FORMAÇÃO SALESIANA/POLÍTICAS DO PDI PARA COLABORADORES 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS  

7 

AUMENTAR ATUAÇÃO EXTERNA E EM COMUNIDADES 7 
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MAIOR DIVULGAÇÃO INTERNA DE PROJETOS E AÇÕES 5 

CONSCIENTIZAÇÃO DOS ALUNOS – PROBLEMAS COMPORTAMENTAIS, SEXO 

E USO DE DROGAS 

4 

MAIOR DIVULGAÇÃO EXTERNA DE PROJETOS E AÇÕES 4 

MAIOR DIVULGAÇÃO INTERNA DO PDI 3 

AMPLIAR O NÚMERO DE PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E TERCEIRO 

SETOR 

3 

AUMENTAR EVENTOS COM AMPLA PARTICIPAÇÃO INTERNA E EXTERNA 3 

PROMOVER AÇÕES CONJUNTAS DAS UNIDADES 2 

PROMOVER AÇÕES DIRECIONADAS PARA AS MINORIAS E OS DIREITOS 

HUMANOS 

2 

PROMOVER CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES 2 

CRIAR/RETOMAR GRUPOS DE DEBATES TEMÁTICOS 2 

DIRECIONAR PROJETOS (TCC´S, PROJETOS INTEGRADOS, ETC) PARA 

ATENDIMENTO DE DEMANDAS SOCIAIS  

2 

PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAL E EMOCIONAL DOS 

GESTORES ADMINISTRATIVOS 

2 

AMPLIAR ATUAÇÃO/CRIAR SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE  2 

                        Fonte: CPA 2015 

 
Além das indicações de ponte fortes e de melhoria, foram apresentadas sugestões diretas 
para alteração de políticas, todas citadas uma única vez: Revisão política para ênfase em 
projetos sociais; no PDI, devem ser melhor relacionadas às políticas, objetivos e metas; 
devem ser incluídas políticas para acessibilidade; devem ser incluídas políticas na área de 
meio ambiente; devem ser incluídas políticas para relações étnico-raciais, ensino de 
história e cultura afro-brasileira. 

Considerando que a maioria desses pontos já estão contemplados, mais uma vez, numa 
análise inicial, conclui-se que as políticas e práticas devem ser mais bem divulgadas. 
  

Na Tabela 80, são apresentados os pontos fortes citados, bem como o número de citações, 

exceto aquelas que fazem alusões a qualidades gerais de políticas e ações. 

 

Tabela 80: pontos fortes, com, no mínimo, duas citações. 

Ponto Forte 

No. de 

Citações 

TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL (VÁRIAS ATIVIDADES CITADAS, 19 
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INCLUINDO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS, QUE TEVE MAIS CITAÇÕES)   

ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DISCENTES/JOVENS, COM VALORES 

SALESIANOS  

7 

ATUAÇÃO DA PASTORAL  7 

NÚCLEOS DE SUSTENTABILIDADE, ÉTNICO-RACIAL E DIREITOS HUMANOS 4 

POLÍTICA DE ENSINO E DE FORMAÇÃO CONTINUADA ASSOCIADA AOS 

VALORES SALESIANOS 

3 

ESTÁGIOS E CURSOS EXTRACURRICULARES  2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO PDI  2 

MELHORIA CONTÍNUA DAS AÇÕES/POLÍTICAS  2 

O TREINAMENTO DADO AOS EDUCADORES E COLABORADORES SOBRE OS 

VALORES E MISSÃO SALESIANA  

2 

INCENTIVO À PESQUISA E EXTENSÃO QUE ADOTAM OS PRINCÍPIOS DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

2 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO PARA TODA A SOCIEDADE 2 

                     Fonte: CPA 2015 

 

Todos os resultados foram encaminhados à Reitoria. Os mesmos serviram como 
elementos de consulta para a construção do novo PDI e atualização do Regimento. 
Considerando que muitas das manifestações, aparentemente, são devidas a um 
conhecimento não completo das políticas já praticadas, como iniciativa da Reitoria, em face 
aos resultados, as mesmas foram apresentadas e debatidas na reunião de gestores, 
ocorrida em janeiro de 2016, na cidade de Campos do Jordão, e serviu como material para 
discussão e construção do PDI de 2017-2021. 

 

3.5.2.  Avaliação das Diretorias de Operações 

É uma avaliação bienal, iniciada em 2017, onde os coordenadores de graduação, através 
de um questionário com questões objetivas, avaliam o trabalho do Diretor de Operações de 
suas unidades. 

O instrumento utilizado é apresentado a seguir: 

Caro coordenador: 
Como parte do processo de avaliação, pedimos sua colaboração, 
respondendo este questionário, cujo objetivo é avaliar a atuação do 
Diretor de Operações. Leia cada uma das frases e marque com um 
“X” em uma das alternativas (1, 2, 3, 4 e 5), o valor que lhe parece 
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mais apropriado. O “1” significa “Discordo Totalmente” e 
progressivamente vai aumentando o grau de concordância até o outro 
extremo, onde “5” significa “Concordo Totalmente”. 
Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva ou 
quando considerar não pertinente, assinale a opção “Não se 
aplica/Não sei responder”. Sua participação será de grande valia! 

UNIDADE: 

 
 
 
 
 

Níveis 
de Concordância 

( - )                         (  + ) 
 AFIRMAÇÕES 𝟏  𝟐  𝟑  𝟒  𝟓  

1 Supervisiona a construção e a implementação dos projetos 
pedagógicos dos cursos  

      

2 Orienta as ações em prol da missão e identidade salesianas, 
estimula as atividades pastorais em sintonia com a PdU 

      

3 É comprometido com a Política de Ensino, Pesquisa e Extensão       

4 É comprometido com a Avaliação Institucional e utiliza efetivamente 
seus resultados no processo de gestão 

      

5 É comprometido com a Política de Responsabilidade Social 
Institucional 

      

6 Implementa as políticas de gestão e desenvolvimento institucional       

7 Apoia e orienta as atividades inerentes a minha função       

8 Mantém-se aberto ao diálogo constante       

9 Incentiva a qualificação dos docentes        

10 Investe e viabiliza a utilização de metodologias que atendam a 
qualidade do ensino superior 

      

11 Incentiva e viabiliza parcerias externas       

12 Promove ações de melhorias das condições de infraestrutura       

13 Estimula ações para manutenção e ampliação do corpo discente       

14 Estimula e viabiliza as práticas interdisciplinares e intercursos        

15 Faz conhecer e orienta a aplicação de normas e resoluções do MEC 
e da Reitoria 

      

Acrescente, aqui, comentários, críticas e sugestões: 

 

 
 
 
 

 

 

 

Os resultados gerais institucionais são apresentados na Tabela 81. 
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Tabela 81: Avaliação das diretorias de operações por coordenadores 

Questão AFIRMAÇÃO Média 
Geral 

1 Supervisiona a construção e a implementação dos projetos 
pedagógicos dos cursos  

4,5 

2 Orienta as ações em prol da missão e identidade 
salesianas, estimula as atividades pastorais em sintonia 
com a PdU 

4,8 

3 É comprometido com a Política de Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

4,6 

4 É comprometido com a Avaliação Institucional e utiliza 
efetivamente seus resultados no processo de gestão 

4,6 

5 É comprometido com a Política de Responsabilidade Social 
Institucional 

4,7 

6 Implementa as políticas de gestão e desenvolvimento 
institucional 

4,6 

7 Apoia e orienta as atividades inerentes a minha função 4,4 

8 Mantém-se aberto ao diálogo constante 4,6 

9 Incentiva a qualificação dos docentes  4,4 

10 Investe e viabiliza a utilização de metodologias que atendam 
a qualidade do ensino superior 

4,6 

11 Incentiva e viabiliza parcerias externas 4,3 

12 Promove ações de melhorias das condições de 
infraestrutura 

4,6 

13 Estimula ações para manutenção e ampliação do corpo 
discente 

4,5 

14 Estimula e viabiliza as práticas interdisciplinares e 
intercursos  

4,5 

15 Faz conhecer e orienta a aplicação de normas e resoluções 
do MEC e da Reitoria 

4,8 

                     Fonte: CPA 2015 

Os resultados foram encaminhados aos respectivos diretores de operações e à Reitoria 
para discussões. Embora com uma média ainda significativamente alta (4,3) a afirmação de 
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que a direção incentiva e viabiliza parcerias externas merece um destaque e a questão 
deve ser considerada em ações futuras de gestão.  

A CPA avaliou os resultados amplamente satisfatórios. 

 

 

3.5.3.  Planejamento, avaliação e CPA 

Durante o ciclo 2015-1017, um importante avanço foi uma maior interação dos processos 
de autoavaliação. A partir de 2016, a CPA encerra os trabalhos anuais solicitando a cada 
coordenador de graduação uma avaliação geral do processo de autoavaliação e uma 
análise das ações realizadas. Os objetivos são verificar as ações efetivas decorrentes dos 
processos de avaliação externa e interna, no âmbito do curso, e avaliar o trabalho da CPA. 

O questionário é enviado por e-mail e apresentado a seguir: 

 

Caro (a) Coordenador (a) 

Com o objetivo de verificar a efetividade dos instrumentos de avaliação internos e externos, a fim de 
otimizar as ações da CPA que possam contribuir para o planejamento institucional, solicitamos que 
responda as questões a seguir. 

NOME  
CURSO  
UNIDADE  

 
1. Durante o ano foram utilizados (ou há planejamento para se utilizar no próximo ano) 
indicadores do mais recente relatório do Enade (ou de outra avaliação externa) para a melhoria do 
curso? Caso afirmativo, quais indicadores e quais ações? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Durante o ano foram utilizados (ou há planejamento para se utilizar no próximo ano) 
indicadores das duas mais recentes avaliações de disciplinas, realizada pela CPA, para a melhoria 
do curso? Caso afirmativo, quais indicadores e quais ações? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

As questões (3) e (4) devem ser respondidas apenas pelos coordenadores de cursos do ciclo do 

Enade do próximo ano. 
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3. Durante o ano foram utilizados (ou há planejamento para se utilizar no próximo ano) 
indicadores da mais recente avaliação de infraestrutura, realizada pela CPA, para a melhoria do 
curso? Caso afirmativo, quais indicadores e quais ações? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Durante o ano foram utilizados (ou há planejamento para se utilizar no próximo ano) 
indicadores da mais recente avaliação de oportunidades e serviços, realizada pela CPA, para a 
melhoria do curso? Caso afirmativo, quais indicadores e quais ações? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
5. Relacione sugestões de outras formas de atuação da CPA que poderiam contribuir para a 
gestão e melhoria do Curso e da Instituição. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Cabe notar que além de verificar as ações decorrentes do processo de autoavaliação, 
também são verificadas as ações decorrentes de avaliações externas, como a feita pelo 
Enade. 

Uma questão importante dessa avaliação, é que a CPA também avalia o seu trabalho, 
solicitando sugestões de melhoria (questão 5).  

As Tabelas 82 e 83, abaixo, sintetizam as respostas consideradas relevantes para a 
questão 5 que servem como uma avaliação do trabalho e da metodologia utilizada pela 
CPA. Todas as questões foram debatidas e trabalhadas de acordo com a sugestão dada. 

 

Tabela 82: Sugestões para a CPA obtidas na avaliação realizada em 2016 

Unidade Curso  Sugestão 
Americana Administração, 

Engenharia de Automação 
e Controle, Engenharia 
Elétrica e Serviço Social 

Maior atuação na 
conscientização da comunidade 
acadêmica da importância da 
autoavaliação. 

Engenharia Civil Orientação aos coordenadores 
recém empossados sobre o 
processo de autoavaliação e 
dos relatórios disponíveis. 

Pedagogia Implantação de um programa de 
avaliação voltada para o 
egresso. 

Liceu Salesiano – 
Campinas 

Direito, Educação Física e 
Psicologia 

Simplificação do instrumento de 
avaliação. 

Pio XI – São Paulo Teologia Diminuição do tempo de 
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divulgação dos resultados. 
São Joaquim - Lorena Direito Inclusão das matérias de prática 

e NPJ na avaliação institucional. 
São José - Campinas Administração e 

Engenharia de Produção 
Maior atuação na 
conscientização da comunidade 
acadêmica da importância da 
autoavaliação. 

Engenharia da 
Computação 

Organização de um relatório 
correlacionando as avaliações 
de curso e disciplinas com a 
média das notas do curso e 
disciplina. 

Engenharia da 
Computação 

Organização de relatórios 
configuráveis que permitam 
sumarizar o desempenho de 
docentes, evolução do 
desempenho ao longo do tempo 
de docentes, turma e de 
disciplina. 

Engenharia de Controle e 
Automação 

Aplicação de um único 
questionário de avaliação de 
infraestrutura por docente.. 

                     Fonte: CPA 2016 

 

Tabela 83: Sugestões para a CPA obtidas na avaliação realizada em 2017 

Unidade Curso  Sugestão 
Americana Administração Reapresentação da CPA a 

todos alunos, para reafirmação 
da importância da 
autoavaliação.  

Direito e Pedagogia Diminuição do tempo de 
divulgação das avaliações 
realizadas 

Direito Auxílio na criação de 
indicadores objetivos de 
qualidade, que possam, ao lado 
das avaliações subjetivas, 
orientar as coordenações na 
gestão dos cursos. 

Liceu Salesiano - 
Campinas 

Direito Que todas as disciplinas e 
docentes avaliados pelo aluno 
na grade regular do semestre 
se processe em instrumento 
único de avaliação e não por 
links/instrumentos separados. 

Direito Que em cada item de avaliação 
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seja feita uma exposição clara 
do que será avaliado. Poderia 
se melhorar o título de chamada 
de cada avaliação. Alguns 
casos o título é vago e 
repetitivo. 

Educação Física Tornar as questões da mais 
objetivas para facilitar o 
entendimento e participação  
dos alunos. 

Santa Teresinha – São 
Paulo 

Direito Diminuição do número de 
questões. 

Pedagogia Elaboração de um documento 
que apresente uma síntese das  
principais questões indicadas 
(positiva ou negativamente) nos 
comentários dos alunos e dos 
professores. 

São Joaquim - Lorena História Volta da questão “A 
transparência dos valores do 
UNISAL (“Amorevolezza”, 
Diálogo, Ética, Profissionalismo, 
Solidariedade) está presente 
nas atitudes do professor de 
maneira...:”, conforme constava 
nos questionários anteriores, de 
modo a acentuar o espírito de 
salesianidade (inclusive entre os 
alunos). 

Psicologia Questionário mais sucinto  
Engenharia de Produção Questionário mais objetivo e 

enxuto (principalmente 
infraestrutura).  

Engenharia de Produção Adoção de um aplicativo 
específico para a avaliação 
institucional. O uso do portal 
(principalmente nos dias finais 
do processo) acaba 
“congestionado” diante da 
demanda do sinal de internet. 

São José - Campinas Administração Maior divulgação dos resultados 
obtidos na avaliação 

Administração Criação de forma de motivação 
aos docentes, para a 
importância de participação na 
avaliação institucional. 

Engenharia de Produção Tornar anual a avaliação do 
desempenho da coordenação. 

Engenharia Civil Criação de instrumento 
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específico para avaliar o 
desempenho das turmas. 

Engenharia Civil Criação de instrumento 
específico para avaliação de 
monitorias e iniciação científica. 

Engenharia Mecânica Os procedimentos poderiam ser 
mais simples e efetivos, 
reduzindo os aspectos 
burocráticos das atividades, 
reduzindo as chances de erro e 
do tempo envolvido 

                     Fonte: CPA 2017 

 

Para as demais questões, as respostas foram incorporadas diretamente no Item 5 deste 
Relatório, Ações e Considerações Finais. 

 

 

3.5.4.  Sustentabilidade Financeira 

A avaliação da Sustentabilidade Financeira do UNISAL (Mantenedora: Liceu Coração de 
Jesus), a pedido da CPA, foi realizada, a partir dos indicadores financeiros, pela pró-reitoria 
administrativa. Levou-se em consideração os três últimos exercícios, utilizando-se dos 
Balanços de 2015 e 2016 e o Balancete de 2017. 

Esta análise utilizou como instrumentos os principais índices de desempenho estrutural, 
análise evolutiva e de participação. 

Análise Geral 

A gestão administrativa - financeira no período 2015-2017, manteve como princípio básico 
a gestão por autonomia das Unidades para a solução dos aspectos operacionais e para as 
diretrizes estratégicas foram emanadas pela Inspetoria, Mantenedora, CONSU e Reitoria. 
Neste contexto, deu-se continuidade a gestão unificada dos processos, além de melhorias 
nas funcionalidades do sistema que permitiram maior flexibilidade de utilização. Neste 
período foram elaborados manuais e normas de procedimentos contábeis-financeiros, 
administrativos e de Política de segurança da informação.    

No tocante a gestão orçamentária institucional, para o período em referência, que vem 
sendo realizado de forma consolidada desde 2010, aprimorou-se a utilização de relatórios 
contábeis financeiros, bem como, maior rigor na conciliação dos dados contábeis e 
financeiros. O compromisso é que as Unidades encerrem e disponibilizem os seus dados 
contábeis e financeiros, no início do mês seguinte, ao fechamento. Assim, esse processo 
permitiu um novo padrão de consolidação dos dados financeiros e contábeis, 



148 
 

aperfeiçoando a obtenção dessas informações. Em termos de acompanhamento 
orçamentário, além das metas por Unidade, mantivemos o conceito macro de análise 
primária dos indicadores mais relevantes, tais como: o percentual do custo de folha de 
pagamento em relação à Receita Operacional, definição de metas para as Receitas e 
despesas operacionais e para os investimentos. 

Um fator relevante foi que a partir de 2017, as Receitas de mensalidades foram 
centralizadas na Mantenedora e a partir dessa consolidação a gestão da receita está 
centralizada e as despesas são custeadas mediante transferências as filias (Unidades) da 
verba necessária, efetivada pela Mantenedora. 

 

Análise Econômico-Financeira 

Estrutura Patrimonial 

Em termos de estrutura patrimonial, observa-se ao longo do período 2015 a 2017, a baixa 
participação de recursos de terceiros e baixo nível de endividamento de curto prazo, nesse 
período, e boa parte dos recursos exigíveis de longo prazo foram efetivadas com o próprio 
grupo, originário da aquisição em definitivo dos terrenos e do imóvel da Unidade em 
Americana. Mantém-se elevado o imobilizado, praticamente equivalente ao patrimônio 
líquido.  

 

Índices de Liquidez 

Nesse período, manteve-se a liquidez geral com índice próximo a 1, o que denota 
condições de absorver todo o passivo com os créditos existentes. Além disso, destaca-se a 
ótima liquidez corrente, que se mantém acima de 2 ao longo do período e a seca muito 
próxima a esse índice (1,91). 

 

Indicadores de Evolução e Participação 

Ao avaliar o desempenho econômico da instituição observamos que a Receita Operacional 
em 2017 sofreu pequeno decréscimo, resultado de um menor número de alunos 
ingressantes em relação ao ano anterior. Assim elevou-se a participação do custo direto 
em 7,6% com uma queda do resultado bruto em 6,4%. 

Em termos de resultado líquido, houve um decréscimo de 88,3% em relação ao ano 
anterior motivado pelo crescimento das despesas operacionais. 

 

Avaliação Final 

A Instituição possui hoje um quadro de equilíbrio econômico-financeiro, apesar do pequeno 
decréscimo das receitas em 2017, tendência que deve manter-se no próximo ano, mas 
espera-se reversão desta, com a entrada dos cursos de graduação a distância. Mantém-se 
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a elevada liquidez e baixo o endividamento que dá a instituição condições de 
sustentabilidade a longo prazo. 

 

Tabela 84: Balanço Patrimonial – 2015 a 2017 (em mil reais) 

ATIVO 2015 A.V.% 2016 A.V.% 2017 A.V.% A.H.% 
                

CIRCULANTE 
         
36.825  15,3% 

         
41.660  16,7% 

          
39.792  16,2% -4,5% 

Caixa e aplicações 
         
11.734  4,9% 

         
13.691  5,5% 

          
12.175  5,0% -11,1% 

Anuidades a receber 
         
18.680  7,8% 

         
21.072  8,4% 

          
23.713  9,7% 12,5% 

outros créditos 
            
6.411  2,7% 

           
6.897  2,8% 

             
3.904  1,6% -43,4% 

                

REALIZÁVEL LG. PRAZO 
         
14.852  6,2% 

         
11.289  4,5% 

             
4.161  1,7% -63,1% 

Aplicações 
            
9.067  3,8% 

           
4.464  1,8%   0,0% -100,0% 

outros créditos 
            
5.785  2,4% 

           
6.825  2,7% 

             
4.161  1,7% -39,0% 

                

PERMANENTE 
       
189.333  78,6% 

       
196.891  78,8% 

        
201.396  82,1% 2,3% 

                

TOTAL 
       
241.010  100,0% 

       
249.840  100,0% 

        
245.349  100,0% -1,8% 

 PASSIVO 2015 A.V.% 2016 A.V.% 2017 A.V.% A.H.% 
                

CIRCULANTE 
         
15.758  6,5% 

         
18.241  7,3% 

          
15.808  6,4% -13,3% 

EXIGÍVEL LG. PRAZO 
         
33.739  14,0% 

         
32.123  12,9% 

          
29.072  11,8% -9,5% 

                

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
       
191.513  79,5% 

       
199.477  79,8% 

        
200.469  81,7% 0,5% 

                

TOTAL 
       
241.010  100,0% 

       
249.841  100,0% 

        
245.349  100,0% -1,8% 

                
 
 

Tabela 85: Demonstrativos de Resultados (em mil reais) 

  2015 A.V.% 2016 A.V.% 2017 A.V.% A.H.% 
RECEITA BRUTA 143.149 100% 151.279 100% 149.083 100,00 -1,5% 
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       Bolsas e Descontos 32.735 22,9% 33.483 22,1% 31.484 21,1% -6,0% 

  
       RECEITA LÍQUIDA 110.414 77,1% 117.796 77,9% 117.599 78,9% -0,2% 

CUSTOS DIRETOS 44.214 30,9% 52.210 34,5% 56.192 37,7% 7,6% 
  

       RESULTADO BRUTO 66.200 46,2% 65.586 43,4% 61.407 41,2% -6,4% 
  

       DESP.OPERACIONAIS 48.240 33,7% 57.164 37,8% 60.425 40,5% 5,7% 
Administrativas e gerais 42.729 29,8% 51.207 33,8% 51.102 34,3% -0,2% 
Financeiras 2.395 1,7% 794 0,5% 2.801 1,9% 252,8% 
Outras 3.116 2,2% 5.163 3,4% 6.522 4,4% 26,3% 
  

       RESULTADO LÍQUIDO 17.960 12,5% 8.422 5,6% 982 0,7% -88,3% 
 

Tabela 86: Análise de Indicadores 2015-2017 – Liceu Coração de Jesus – UNISAL (em mil reais) 
Indicadores da Situação Financeira e Patrimonial  

  Balanço Balanço Balancete 
Estrutura Patrimonial 2015 2016 2017 
Participação de Capital de Terceiros 25,85% 25,85% 25,25% PC+PE/PL 

Composição do Endividamento 31,84% 31,84% 36,22% PC/PC+PE 

Endividamento Geral 20,54% 20,54% 20,16% PC+PE/AT 

Imobilização do Capital Próprio 98,86% 98,86% 98,70% 
IM/PL 

ÍNDICES DE SOLVÊNCIA  2015 2016 2017 

Liquidez Geral 1,04 1,04 1,05 AC+ALP/PC+PE 

Liquidez Corrente 2,34 2,34 2,28 AC/PC 

Liquidez Seca 1,93 1,93 1,91 AC-EST/PC 
INDICADORES DE EVOLUÇÃO-Análise 
Horizontal 2015 2016 2017 

     
RECEITA OPERACIONAL  

 
5,68% -1,45% RO/RO-1 

GRATUIDADES  2,29% -6% RO/RO-1 
DESPESAS OPERACIONAIS 

 
18,50% 5,70% RO/RO-1 

RESULTADO LÍQUIDO 
 

-53,11% -88,34% RO/RO-1 
INDICADORES DE PARTICIPAÇÃO-
Análise Vertical 2015 2016 2017 

     
GRATUIDADES 22,87% 22,13% 21,12% ´GR/RO 
DESPESAS OPERACIONAIS 33,70% 37,79% 34,28% ´DO+DP/RO 



151 
 

RESULTADO LÍQUIDO 12,55% 5,57% 0,66% RL/RL-1 

  
 
SUSTENTABILIDADE- 2017-2021 
 
Apresentamos na Tabela 87, a seguir, o desempenho econômico para os próximos cinco 
anos. Trata-se de uma previsão com características de estabilidade, notadamente porque 
prevê-se a manutenção do número médio de alunos obtidos nos últimos anos (13 mil), mas 
fortalecendo de outro lado, novas frentes de atuação, destacando-se de entre elas o EAD e 
a projeção de abertura de novos cursos na área de saúde e um novo mestrado. 
 
Como se pode observar nesta projeção, a receita líquida ao longo deste período terá uma 
evolução de 13,2% e um crescimento no resultado em 15% ao ano, em média. Esta sobra 
de resultado permitirá maior flexibilidade no redirecionamento de novos investimentos que 
surjam ao longo do período. 
 
 

Investimentos 

Estão previstos investimentos, em cerca de R$ 20 milhões nos próximos anos, para a 

abertura dos cursos em EAD, novos cursos para a área de saúde e um mestrado, bem 

como, a atualização e manutenção das unidades, que nos mantenha em alta nível de 

atendimento e a renovação ou a inovação tecnológica. 

 
Assim o quadro de estabilidade obtido ao longo dos anos (balanço 2015-2017) e a 
perspectiva futura, sem níveis de crescimento desenfreado, mas foco na qualidade e em 
novas fases de atuação da instituição, comprova-se nossa sustentabilidade de curto e de 
longo prazo. 
  



152 
 

5. AÇÕES E CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 
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5.1. Tratamento de resultados e ações 

Todas as avaliações realizadas no ciclo 2-15-2017 foram devidamente encaminhadas aos 
setores que utilizaram efetivamente as informações na melhoria dos processos e atividades 
acadêmicas.  

Os resultados do trabalho realizado apontaram para muitos avanços institucionais. Um 
exemplo notório é o que ocorre na avaliação de disciplinas. Da mesma forma que se 
procurou metodologias de ensino que pudessem, em casos específicos, atender melhor às 
necessidades acadêmicas, passou-se a fazer uma avaliação adicional para disciplinas que 
utilizam metodologias especiais, como metodologias ativas, de modo a ajudar cursos e 
docentes numa nova filosofia de trabalho. É um caso claro de apoio das autoavaliações 
para as transformações e avanços nas políticas de ensino. Outro destaque foi a avaliação 
de políticas do PDI realizadas em 2015 e cujos resultados serviram como material de 
discussão para realização do PDI 2017-2021. 

Da mesma forma que a autoavaliação é considerada elemento essencial no planejamento 
e evolução institucionais, os processos de avaliações externas também têm apoiado as 
ações efetivas de melhoria. Durante o ciclo, muitas ações concretas resultaram do 
processo autoavaliativo e das avaliações externas, a partir da atuação de seus diversos 
agentes (CPA, Grupos de Qualidade dos Cursos, NDE´s, Colegiados, Coordenações, 
Diretorias de Operações, Reitoria, entre outros). Muitas dessas ações, são divulgadas 
bimestralmente no BOLETIM DA CPA (disponíveis em http://unisal.br/institucional/cpa/) 

 

5.2. Algumas ações gerais institucionais 

Alguns exemplos significativos das ações institucionais gerais, são apresentados na Tabela 
84, a seguir. 

 
Tabela 84: Exemplos de Ações Gerais e Institucionais 

AÇÕES INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
PARA DIAGNÓSTICO 

Uso dos resultados de avaliação em todos os 
níveis de gestão e para a construção do PDI 
2017-2021 

Resultados e relatórios da autoavaliação 
realizada no ciclo 2015-2017. 
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Reuniões individuais de análise de 
desempenho entre docentes e coordenadores 
de curso. 

Obs.: os resultados são utilizados na 
avaliação de desempenho para progressão na 
carreira docente. 

Pesquisa através de questionários com 
questões objetivas para avaliação 
semestral das disciplinas, pelos alunos. 

Atualização de Projetos Pedagógicos de 
Cursos (inclusive com estabelecimento de um 
modelo que contempla toda a diversidade de 
políticas institucionais) e melhorias de 
infraestrutura locais. 

Grupos de Qualidade dos Cursos, 
avaliações in loco de comissões do Inep 
e avaliação de disciplinas (por discentes 
e docentes), de serviços e oportunidades 
(por discentes) e infraestrutura (por 
discentes e docentes). 

Construção de nova metodologia e novos 
instrumentos de avaliação de políticas de 
responsabilidade social, aplicados a partir de 
2015. 

Nota Técnica Inep/Daes/Conaes no. 65 e 
o novo instrumento de Avaliação 
Institucional, instituído em 2014.  

Construção de novas metodologias e novos 
instrumentos de avaliação de metodologias 
especiais. 

Nota Técnica Inep/Daes/Conaes no. 65 e 
o novo instrumento de Avaliação 
Institucional, instituído em 2014. 

Criação do Boletim da CPA. Comentários gerais da comunidade 
acadêmica sobre a necessidade de maior 
divulgação das atividades, por grupos de 
qualidade e representantes da CPA. 

Agendamento, pela Reitoria, de apresentação 
das políticas de responsabilidade social, para 
todos os gestores, realizada em janeiro de 
2016. 

Pesquisa de avaliação das políticas de 
responsabilidade social, por 
coordenadores, representantes de 
órgãos colegiados e chefes de setores. 

Construção de nova metodologia e novo 
instrumento de avaliação de coordenação por 
professores, aplicado a partir de 2016. 

Nota Técnica Inep/Daes/Conaes no. 65 e 
o novo instrumento de Avaliação 
Institucional, instituído em 2015.  

Construção de nova metodologia e novo 
instrumento de avaliação de diretores de 
operações por coordenadores, aplicado a 
partir de 2017. 

Nota Técnica Inep/Daes/Conaes no. 65 e 
o novo instrumento de Avaliação 
Institucional, instituído em 2015.  

Construção de nova metodologia e novo 
instrumento para avaliação de políticas de 
pessoal, por funcionários, aplicado a partir de 

Nota Técnica Inep/Daes/Conaes no. 65 e 
o novo instrumento de Avaliação 
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2016.  Institucional, instituído em 2015. 

Construção de nova metodologia e novo 
instrumento para avaliação de políticas de 
pessoal, por docentes, a ser aplicado a partir 
de 2017.  

Nota Técnica Inep/Daes/Conaes no. 65 e 
o novo instrumento de Avaliação 
Institucional, instituído em 2015. 

Construção de documento base para 
avaliação de disciplinas de pós-graduação lato 
sensu. 

Novo instrumento de Avaliação 
Institucional, instituído em 2015. 

Construção de documento base para 
avaliação dos cursos e disciplinas à distância. 

Novo instrumento de Avaliação 
Institucional, instituído em 2015. 

 

 

5.3. Algumas ações específicas das unidades e cursos 

Alguns exemplos significativos das ações de unidades e cursos, são apresentados na 
Tabela 85, a seguir. 

 

Tabela 85: Exemplos de Ações Específicas de Unidades 
UNIDADE LICEU SALESIANO DE 
CAMPINAS 

INSTRUMENTOS REALIZADOS 
PARA DIAGNÓSTICO E DEMAIS 
AGENTES 

Curso de Direito: a partir de 2015, passou a 
contar com a assinatura da RT ON LINE, com 
treinamentos para que os alunos sejam 
capacitados a usar as Revistas do Tribunal, 
na íntegra, desde 1986. 

Grupo de Qualidade do Curso. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 
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Durante a semana de capacitação e 
planejamento docente de 2018, que antecede 
às aulas, foi organizada uma atividade pelas 
professoras de pedagogia da Unidade, que 
atuam no Núcleo de Apoio Pedagógico local 
(NAP) a respeito de melhorias do processo 
de avaliação, trabalhos e atividades em 
grupo, refletindo justamente os pontos 
críticos constatados na avaliação institucional 
do segundo semestre de 2017. 

Avaliação de Disciplinas 

Curso de Psicologia: Na reunião de 
colegiado que antecedeu o início das aulas 
de agosto de 2017, foi apresentado um 
quadro organizado em torno dos seguintes 
itens: metodologia, relacionamento, 
cumprimento de horários, processo de 
aprendizagem e avaliação. Quase a 
totalidade do colegiado percebeu as próprias 
falhas. No segundo semestre, questões 
relativas ao uso do tempo em sala de aula 
foram o eixo da discussão do colegiado, a 
partir das observações colhidas na Avaliação 
Institucional 

Avaliação de Disciplinas. 

Novas salas devidamente equipadas foram 
designadas ao novo Coordenador de Curso 
de Direito e à responsável pelo NAP (Núcleo 
de Apoio Docente), no segundo piso do 
Campus  

Grupo de Qualidade do Curso. 
Avaliação de Infraestrutura. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 

Foram criadas três salas para estudo em 
grupo e orientação de TCC, servidas por ar 
condicionado, no primeiro piso do prédio novo 
da Biblioteca. 

Grupo de Qualidade do Curso. 
Avaliação de Infraestrutura 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 

No segundo piso, com acesso por meio de 
moderno elevador, criou-se novo espaço, 
onde estão alocadas as arejadas e equipadas 
salas, com cadeiras, mesas, lousas novas e 
recursos didático-pedagógicos, para acolher 
os cursos de extensão e pós-graduação Lato 
Sensu nas áreas de Direito, Educação Física, 
Educação e Psicologia. 

Grupo de Qualidade do Curso. 
Avaliação de Infraestrutura. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 
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Conclusão de instalações multimídia nas 
cinco salas (numeração 10, 11, 12, 13 e 14) 
do 2º piso  do prédio novo, para subsidiar as 
aulas. 

Avaliação de Infraestrutura. 
Coordenações/colegiados de 
curso/direção. 

Construção de mais um prédio de dois 
andares, que além de atender demandas de 
infraestrutura e acadêmicas, inclusive com 
salas de apoio pedagógico. 

Avaliação de Infraestrutura 
Coordenações/direção. 

Curso de Educação Física: aquisição de 
material para aulas práticas. 

Grupo de Qualidade do Curso. 
Avaliação de Infraestrutura. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 

Contratação de um restaurante para servir 
jantar. 

Avaliação de Infraestrutura. 
Coordenações/colegiados de 
curso/direção. 

Curso de Pedagogia: criação da Oficina 
Pedagógica. 

Grupo de Qualidade do Curso. 
Avaliações da CPA. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 

UNIDADE SÃO JOSÉ DE CAMPINAS INSTRUMENTOS REALIZADOS PARA 
DIAGNÓSTICO E DEMAIS AGENTES 

Curso Superior de Tecnologia em 
Logística: revisão da grade curricular e do 
Projeto Pedagógico do Curso, pelo NDE.  

Grupo de Qualidade do Curso. 
Avaliação de disciplinas. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 

Foram realizadas manutenções corretivas e 
preventivas laboratórios de Informática, 
Projetos e Oficina. Foi atualizado do software 
ESPRIT 2015, os docentes que ministram 
aulas com essa ferramenta participaram de 
treinamento de atualização nos módulos de 
fresamento e torneamento. 

Grupo de Qualidade do Curso. 
Avaliação de infraestrutura. 
Avaliação de disciplinas. 
Coordenações/NDE´S/colegiados de 
curso/direção. 

No dia 26 de maio de 2015 a unidade 
realizou o I Fórum da Qualidade UNISAL 
com o objetivo de se avaliar os pontos fortes, 
identificar as oportunidades de melhorias, a 
partir das avaliações institucionais internas e 
externas que gerarão os planos de ação a 
serem apresentados aos colegiados de curso 
e ao UNISAL.  

Grupo de Qualidade do Curso. 
Relatórios de todas as avaliações 
realizadas pela CPA. 
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O setor de Tecnologia da Informação realizou 
a troca de 200 microcomputadores, modelo 
DELL OptiPlex 3020, atualizando 8 
laboratórios de informática que atendem aos 
cursos de Administração, Engenharias, 
Tecnólogos e Técnicos e Pós-Graduação 

Grupo de Qualidade do Curso. 
Avaliação de infraestrutura. 
Avaliação de disciplinas. 
Coordenações/NDE´S/colegiados de 
curso/direção. 

Curso de Engenharia Elétrica: revisão do 
PPC. Deste modo, o curso chegou ao 6º 
semestre com o início das disciplinas 
específicas da área de eletrotécnica, com 
ementas revisadas e bibliografias 
atualizadas. 

Grupo de Qualidade do Curso. 
Relatório de autorização do curso, pela 
comissão de especialistas do Inep. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 

Aquisição de software AUTOCAD versão 
2016 com vários pacotes específicos (3.000 
licenças por 3 anos), beneficiando 
diretamente alunos e disciplinas tais como: 
Desenho Técnico, Desenho Mecânico, 
Sistemas Flexíveis de Manufatura, entre 
outras. 

Grupos de Qualidade de Cursos. 
Avaliação de disciplinas. 
Coordenações/NDE´s/colegiados de 
curso/direção. 

Reformas na infraestrutura de vários 
laboratórios dos cursos de graduação. 
Instalações de ar condicionado em 05 salas 
de aulas utilizadas pelos alunos dos cursos 
de graduação em Engenharias e 
Tecnologias.  
Troca do sinal sonoro por música, local este 
onde se encontram as salas de aula no 
corredor da ETEC, tornando o ambiente mais 
agradável. 

Avaliação de infraestrutura.  
Coordenações e direção. 

Colocação de pisos com textura nas rampas 
de acesso ao pátio da ETEC, para dar 
suporte aos usuários de cadeira de rodas. 

Avaliação de infraestrutura.  
Coordenações e direção. 

Reforma do Auditório Jan Dec, utilizado por 
toda comunidade acadêmica. 

Avaliação de infraestrutura.  
Coordenações e direção. 

Curso Superior de Tecnologia em 
Automação Industrial: Desenvolvimento de 
Bancada para Eletrônica Embarcada; Criação 
de novo Laboratório de Projetos, com mais 
espaço, equipamentos novos e ferramentaria 
nova, para as disciplinas: Projeto 
Interdisciplinar, Projetos Integrados, Gestão 
de Projetos, Processos de Fabricação, entre 

Grupo de Qualidade do Curso. 
Avaliações da CPA. 
Relatório Inep de credenciamento do 
Curso Coordenações/NDE´S/colegiados 
de curso/direção. 
 
Resultado de CPC inferior a 3. 
Nº. Processo: 201611320 
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outras; Revisão do PPC e Construção de 
Nova Matriz Curricular. 

Ato Regulatório: Renovação de 
Reconhecimento de Curso (a 
completa descrição das ações estão 
no Protocolo de Compromisso 
firmado) 

Curso de Engenharia Civil: aquisição de 
novas bibliografias (114 títulos, sendo 386 
exemplares novos), assinatura de revistas 
técnicas da área de Engenharia Civil e 
investimento nos laboratórios técnicos para 
disciplinas específicas, Topografia e 
Geodésia, Materiais de Construção Civil e 
Canteiro de Obras, Hidráulica e Hidrologia e 
Mecânica dos Solos e Geologia.  

Grupo de Qualidade do Curso. 
Avaliação de infraestrutura. 
Avaliação de disciplinas. 
Coordenações/NDE´S/colegiados de 
curso/direção. 

Criação do Laboratório Multiuso de 
Engenharia Elétrica. A disposição e os 
equipamentos do laboratório foram 
projetados para o atendimento de até 60 
alunos simultaneamente em dois ambientes 
reconfiguráveis e flexíveis pela utilização de 
bancadas especialmente desenhadas que 
permitem uma ampla gama de experimentos 
e ensaios em máquinas e dispositivos 
elétricos. O laboratório também passou a 
contar com bancadas educacionais WEG de 
máquinas elétricas, medidas elétricas e freios 
de Foucault para ensaios, além de possibilitar 
expansões futuras de funcionalidade.  

Grupo de Qualidade do Curso. 
Avaliação de infraestrutura. 
Avaliação de disciplinas. 
Coordenações/NDE´S/colegiados de 
curso/direção. 

Cursos de Engenharia de Computação, 
Engenharia Elétrica e Pós-Graduação em 
Engenharia de Automação, Controle e 
Robótica: Compra de 20 Kits DE2-115 . 

Grupo de Qualidade do Curso. 
Avaliação de infraestrutura. 
Avaliação de disciplinas. 
Coordenações/NDE´S/colegiados de 
curso/direção. 

UNIDADE DE AMERICANA (CAMPUS 
MARIA AUXILIADORA E CAMPUS 
DOM BOSCO) 

INSTRUMENTOS REALIZADOS 
PARA DIAGNÓSTICO E DEMAIS 
AGENTES 
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Curso de Bacharelado em Moda: aquisição 
de novos manequins de costura profissionais; 
manutenção nas máquinas de costura e 
aquisição de máquinas industriais; revisão e 
reformulação do PPC; melhoria no 
aproveitamento de software de modelagem 
digital da indumentária; contratação de novos 
docentes para o Curso; instalação de pias na 
sala de desenho/criação; aquisição de 
balança de precisão de laboratório MARTE; 
ampliação de volumes da biblioteca; 
aquisição de plotter para CAD – AUDACES. 

Grupos de Qualidade. 
Avaliação de Infraestrutura. 
 
 
Resultado de CPC inferior a 3. 
Nº. Processo: 201360088 
Ato Regulatório: Renovação de 
Reconhecimento de Curso  
(A completa descrição das ações 
está no Protocolo de 
Compromisso firmado) 
 

Curso de Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos: em 2015 entrou em 
vigor nova matriz curricular do curso. Em 
relação a infraestrutura, o curso atualizou o 
acervo bibliográfico das disciplinas, 
notadamente das disciplinas especificas de 
Recursos Humanos. Foram colocados em 
todas as salas de aula projetores multimídia e 
adicionados novos bebedouros nos espaços 
frequentados pelos alunos do curso. 

Grupos de Qualidade. 
Avaliação de Infraestrutura. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 

O Grupo de Qualidade da Unidade, após um 
estudo detalhado da legislação vigente, 
nomeou subcomissões que visitaram os dois 
campi para verificação, in loco, das 
condições de acessibilidade. O objetivo foi 
um levantamento completo de necessidades 
arquitetônicas, atitudinais e de comunicação 
de unidade. Cada grupo tratou de uma 
questão específica: mobilidade reduzida; 
audição e visão. 

Legislação específica; 
Instrumento de Avaliação 
Institucional do MEC; 
Avaliação de Infraestrutura. 

Curso de Engenharia Civil: construção de 
laboratórios específicos. 

PPC; 
Avaliação de Infraestrutura; 
Diagnóstico da 
Coordenação/NDE/colegiado curso 

A Unidade implementou o projeto e destacou 
uma sala, totalmente equipada para a 
consolidação da In Pulso - Incubadora de 
Projetos Integrados do UNISAL/Americana, 
com capacidade para acomodar doze 
projetos de alta performance empreendedora 

Avaliação de Oportunidades e 
Serviços. 
Coordenação/NDE/colegiados de 
curso/Direção. 
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e inovadora, integrando habilidades e 
competências de todos os cursos da 
Unidade. A In Pulso responde hoje pelas 
parcerias e convênios com empresas de 
natureza inovadora, assim como assiste os 
projetos desta natureza para a incubação na 
Incubadora de Americana. 

Curso de Engenharia de Automação e 
Controle: compra dos novos CLP’s para a 
área de eletrônica digital. 

Avaliação de Infraestrutura. 
Coordenação/NDE/colegiados de 
curso/Direção. 

Curso de Comunicação Social: compra dos 
equipamentos dos estúdios de Rádio, TV, 
Fotografia e Agência Experimental, tornando 
possível a reativação dos projetos de TV e de 
produção de mídias para youtube e redes 
sociais. 

Avaliação de Infraestrutura. 
Coordenação/NDE/colegiados de 
curso/Direção. 

Com objetivo de estabelecer referenciais 
para orientação, estruturação, elaboração e 
apresentação dos projetos integradores da 
unidade, após amplos debates com gestores 
e grupos que coordenam tais atividades, 
foram estabelecidas diretrizes para os 
projetos integrados. São pautadas nas 
diretrizes institucionais de ensino, pesquisa e 
extensão. A partir dessas diretrizes, os 
cursos trabalharam na atualização dos 
projetos até então vigentes. 

Grupos de Qualidade. 
Avaliação de Disciplinas. 
Coordenações/NDE´s/colegiados de 
curso/direção. 

Curso Superior em Tecnologia e Design 
de Moda: ampliação e atualização do acervo 
bibliográfico na área de Moda e, de acordo 
com demandas do Projeto Pedagógico, foi 
iniciado um programa de visitas técnicas 
(empresas de Campos do Jordão, Andradas 
e a indústria Zanini em Americana). 

Grupo de Qualidade. 
Avaliação de Infraestrutura. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 

Curso de Engenharia Elétrica com Ênfase 
em Eletrônica: durante os anos 2015, 2016 
e 2017 foi implantando um novo Projeto 
Pedagógico e Curso. 
Em 2016 foram feitos investimento na 
aquisição do software LabView e atualização 
de equipamentos dos laboratórios, assim 
como do acervo bibliográfico. 

Avaliação de Infraestrutura. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 
 
Resultado de CPC inferior a 3. 
Nº. Processo: 201611513 
Ato Regulatório: Renovação de 
Reconhecimento de Curso  
(a completa descrição das ações 
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estão no Protocolo de 
Compromisso firmado) 

UNIDADE SÃO JOAQUIM DE 
LORENA 

INSTRUMENTOS REALIZADOS 
PARA DIAGNÓSTICO E DEMAIS 
AGENTES 

Curso de Administração: a partir de 2015 o 
curso conta com uma nova coordenação, que 
passa a realizar com mais frequência eventos 
voltados para a temática do 
empreendedorismo. Os projetos 
interdisciplinares estão sendo reestruturados 
em sua forma de avaliação e execução e têm 
como temática principal uma discussão 
empreendedora, visto que a primeira 
proposta para os primeiros anos é o 
desenvolvimento de uma Startup. 

Grupos de Qualidade. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 
Avaliação de disciplinas. 

Cursos de Engenharia Civil e de 
Produção: foram adquiridas 4 bancadas 
acadêmicas para os laboratórios de 
engenharia; 50 licenças do software Labview 
(desenvolvimento de sistemas de aquisição 
de dados), 50 licenças do software MULTSIM 
(Simulação de circuitos) para os Laboratórios 
de Eletrônica, 8 placas de aquisição de 
dados NIMyDAQ, 26 licenças do SIMULINK 
(software para simulação de sistemas) e da 
ToolBox Control System, ambos para operar 
em conjunto com o software MATLAB, já 
existente no Laboratório de Informática. 

Grupos de Qualidade. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 
Avaliação de infraestrutura. 

Curso de Engenharia de Produção: 
Oferecimento de cursos de extensão, 
voltados para a área profissional do curso: 
Certificação Green Belt Lean Six Sigma (com 
participação de mais de 80 alunos) e 
Aplicações de Ferramentas do Excel . 

Avaliação de Oportunidades e 
Serviços 
Grupo de Qualidade. 
 

Curso Superior de Tecnologia em 
Recursos Humanos: melhoras na estrutura 
física realizando a substituição de 
quadros/lousa que estavam danificados. 

Grupos de Qualidade. 
Avaliação de Infraestrutura. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 

Curso de Direito: criação de procedimentos 
para agilizar e otimizar a atuação da 
Coordenação por meio de divulgação, sendo 

Grupos de Qualidade. Avaliação de 
Infraestrutura. 
Coordenação/NDE/colegiado de 



163 
 

esta por instruções de trabalho; Criação de 
reunião mensal de representação de sala. 
Houve o retorno da Revista de Direito, há 
muito tempo inativa. 

curso/direção. 

Cursos de Administração e Ciências 
Contábeis: foram comprados diversos livros 
específicos da área. Foram trocados os 
datashows em oito salas de aula do curso de 
Administração e a manutenção de e troca de 
lâmpadas foi intensificada. 

Grupos de Qualidade. 
Avaliação de Infraestrutura e de 
disciplinas. 
Coordenações de curso e direção. 

Curso de Filosofia: melhorias na 
infraestrutura das salas de aula. Também 
foram realizadas melhorias na comunicação 
visual/impressa nos murais do curso.  

Grupos de Qualidade. 
Avaliação de Infraestrutura. 
Coordenações de curso e direção. 

UNIDADE SANTA TEREZINHA DE 
SÃO PAULO 

INSTRUMENTOS REALIZADOS 
PARA DIAGNÓSTICO E DEMAIS 
AGENTES 

Melhorias realizadas no campus: sinalização 
de todo o prédio para deficientes visuais, 
como piso tátil, escadas, elevadores, 
departamentos, biblioteca, etc.; recebimento 
de livros em braile do Instituto Dorina Nowill; 
atualização da Comunicação Interna com a 
troca de todas as placas de sinalização da 
unidade. 

Legislação específica. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 
Avaliação de infraestrutura. 

Criação de um espaço físico para a Pastoral; 
construção das salas do EAD; mudança da 
copiadora para o mesmo andar da Biblioteca; 
mudança do layout do Núcleo de Práticas 
Jurídicas e criação de novas salas neste 
espaço: Direitos Humanos, Estágio e 
Psicopedagogo. 

Grupos de Qualidade. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 
Avaliação de infraestrutura. 

Curso de Administração: início de 
reestruturação do Projeto Pedagógico do 
Curso. 

Avaliações de Disciplinas/Grupos 
de Qualidade. 
Coordenação/NDE/colegiado de curso/ 
 
Resultado de CPC inferior a 3. 
Nº. Processo: 201709913 
Ato Regulatório: Renovação de 
Reconhecimento de Curso  
 

UNIDADE PIO XI DE SÃO PAULO INSTRUMENTOS REALIZADOS 
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PARA DIAGNÓSTICO E DEMAIS 
AGENTES 

Curso de Teologia: revisão do Projeto 
Pedagógico de Curso (PPC), pelo NDE do 
curso. 

Grupo de Qualidade. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 
Avaliação de disciplinas. 

Organizou-se nova sala para o acervo 
(arquivo) da Revista de Catequese. 

Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 

Foram equipadas quatro salas de aula com 
ar condicionado. 

Avaliação de infraestrutura. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 

Foram adquiridas duas máquinas de bebidas 
e comidas (quentes e frias) para o consumo 
dos alunos. 

Avaliação de infraestrutura. 
Coordenação/NDE/colegiado de 
curso/direção. 

UNIDADE VIRTUAL INSTRUMENTOS REALIZADOS 
PARA DIAGNÓSTICO E DEMAIS 
AGENTES 

Criação de vídeo de orientação para os 
alunos on-line, deixando bem claro os 
seguintes pontos: Navegação na Plataforma; 
Disponibilidade na grade presencial para a 
EaD; Possibilidade de utilização dos 
laboratórios; Como funcionam as avaliações 
(ajuda da área pedagógica com os textos); 
Nova apresentação dos pesos das 
avaliações (ajuda da área pedagógica com 
os textos).  

Questionário de avaliação de 
disciplina e questões pertinentes do 
questionário de avaliação de 
oportunidades e serviços. 

Criação de um material visual com foto, nome 
e contato dos tutores e coordenadores 
presenciais para incentivar os alunos a 
procurarem os tutores presenciais (demais 
ações podem ser realizadas por outras áreas, 
como: incentivo aos tutores e coordenadores, 
plantões presenciais, etc.).  

Questionário de avaliação de 
disciplina e questões pertinentes do 
questionário de avaliação de 
oportunidades e serviços. 

Realização de testes em mobile para 
entender a dificuldade dos alunos com o 
acesso à plataforma. Foram realizados testes 
no momento da construção das disciplinas e 
funcionou muito bem, pode ser problema de 
acesso; mesmo assim, vamos verificar no 
novo modelo o que pode ser melhorado 
ainda.  

Questionário de avaliação de 
disciplina e questões pertinentes do 
questionário de avaliação de 
oportunidades e serviços. 

Investimento em equipamento, 
especialmente para a melhoria das 
gravações.  
 

Questionário de avaliação de 
disciplina e questões pertinentes do 
questionário de avaliação de 
oportunidades e serviços. 
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5.4. Considerações finais sobre o processo avaliativo e as ações. 

O alto nível de qualidade de ensino, o ambiente diferenciado e a harmonia entre os 
projetos, planos e políticas são reconhecidos pela comunidade acadêmica como um todo e 
isso tem sido identificado também pelo processo de autoavaliação. Os alunos, de modo 
geral, tanto dos cursos de graduação quanto de pós-graduação e de extensão, atribuem 
um bom conceito à instituição e aos cursos que frequentam, percebem o diferencial da 
formação com ênfase humanista e reconhecem que a prática da grande maioria dos 
docentes expressa os valores institucionais.  

Os docentes também expressam alto conceito em relação à instituição, reconhecendo a 
seriedade e a busca contínua pela melhoria da qualidade. Tanto esses, quanto os 
funcionários, entendem que trabalham em um ambiente muito positivo, ainda que apontem 
aspectos a melhorar. 

Ainda que tenha como ponto de partida os projetos e planos, a qualidade do ensino se 
efetiva através da qualidade do corpo docente e técnico-administrativo, em instalações 
apropriadas e em uma gestão de qualidade. 

O corpo docente do UNISAL tem qualidade para realizar aquilo que os projetos propõem. A 
titulação supera, em muito, o que é pedido dos Centros Universitários e mesmo das 
Universidades, em torno de 87% de mestres e doutores. 

O alunado percebe a qualidade do corpo docente, mostrando boa satisfação com o 
desenvolvimento das disciplinas, conforme os resultados da Avaliação Institucional. 
Todavia, aponta fragilidades pontuais que são permanentemente analisadas e discutidas 
com os gestores da instituição. 

As Instalações, de um modo geral, são um ponto forte da Instituição. O estado de 
conservação e limpeza é primoroso. As bibliotecas apresentam bons espaços e acervo que 
atendem as necessidades dos cursos, ainda que haja alguns ajustes e melhorias a serem 
feitas em algumas delas, como bem apontam discentes e docentes. Os laboratórios estão 
presentes em bom número e são atualizados periodicamente, mas recebem críticas 
pontuais dos alunos pela dificuldade de uso no período noturno, já que são, na sua grande 
maioria, ocupados com aulas.  

A gestão participativa tem sido alvo de grande atenção por parte da Instituição. Os 
colegiados possuem funcionamento fortemente representativo, regular e efetivo. Além dos 
colegiados estatutários existe uma série de comissões e grupos para-estatutários, como os 
grupos de Qualidade das Unidades e dos Cursos, que são responsáveis por gerar 
melhorias em seu âmbito de atuação, a partir da avaliação. Ressalta-se a preocupação dos 
gestores com a comunidade acadêmica e a responsabilidade destes com a 
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sustentabilidade financeira, que hoje se observa. É excelente a avaliação dos diretores 
acadêmicos por parte de seus coordenadores e dos coordenadores por parte dos 
docentes. Discentes consideram que os coordenadores de curso são bons gestores. 

O UNISAL pertence às IUS (Instituições Salesianas de Ensino Superior), presentes em 
mais de 65 países. Iniciativas no sentido de aproximação com essas instituições, 
intercâmbio entre docentes, discentes e pesquisas conjuntas são realizadas fortalecendo 
os aspectos de aprendizagem, conhecimento de novas realidades, tanto nacionais quanto 
internacionais. O UNISAL tem ampliado as parcerias com instituições (nacionais, 
internacionais, públicas, privadas, empresas, ONGs, universidades). 

Uma cultura avaliativa vai se fortalecendo em toda a Instituição e os dados e análises 
fornecidos pela CPA já estão incorporados ao planejamento e à gestão. Percebe-se a 
ligação da avaliação com a melhoria da qualidade, mas, principalmente, os alunos e 
funcionários ainda expressam desejo de que ela seja ainda mais intensa. 

A iniciação científica na graduação é uma realidade, consolidada ao longo dos anos por 
meio dos programas Bic-Sal, Bit-Sal, Bid-Sal e PIBIC e das diversas oportunidades de 
divulgação de resultados e trocas de experiência entre os protagonistas e a comunidade 
em geral. A atividade de pesquisa requer constante busca de fontes de financiamento, 
incentivo e capacitação de docentes e discentes, itens que merecem atenção especial por 
parte dos dirigentes. 

A pós-graduação é atuante e, além de diversos cursos lato sensu, conta com dois 
programas de mestrado recomendados pela CAPES. Os programas estão se consolidando, 
com integração com a graduação e com a comunidade, com linhas de pesquisas 
condizentes com a missão institucional. Existem diversas possibilidades de melhoria, que 
certamente serão encaradas com a seriedade e a competência já demonstradas. 

A extensão está presente em todas as unidades do UNISAL. Ela é originária na missão e 
razão de existir dos salesianos, notadamente envolvidos com atividades que procuram 
levar os conhecimentos da graduação e da pós-graduação para a comunidade, reforçando 
a tese da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. 

Este relatório apresenta um grande mapa da Instituição; resultado de um intenso trabalho, 
coleta de dados, análise qualitativas e quantitativas, fóruns, grupos focais, enfim, um 
esforço intenso para conhecer melhor a Instituição, os vários olhares e percepções sobre a 
mesma (docentes, discentes e pessoal técnico-administrativo, entre outros). Buscou-se 
pontuar os pontos positivos e os pontos de melhoria para subsidiar gestores e 
colaboradores do UNISAL na caminhada rumo a excelência. No entanto, lançando um 
olhar abrangente sobre o conjunto de avaliações que são realizadas e dos resultados 
obtidos, pode-se perceber que o UNISAL tem, hoje, uma situação consolidada em relação 
ao que, por definição, se espera de um Centro Universitário: excelência em ensino, ainda 
que isso não signifique que não haja mais desafios a superar e oportunidades de 
melhorias. Para o período de 2018 a 2020, a CPA, COM VISÃO PROATIVA, 
sistematicamente, propõe-se a revisar os seus instrumentos avaliativos, sempre atenta aos 
avanços tecnológico-científicos, à mudança de legislação e os novos instrumentos do Inep, 
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às metodologias digitais, aos intercâmbios interuniversidades, às inovações curriculares, à 
gestão pedagógica e econômico-financeira, às ações de responsabilidade social, às 
políticas institucionais, enfim, inserindo-se no cenário acadêmico-institucional local, 
regional, nacional e internacional. Além disso, submeterá o trabalho e este relatório a uma 
avaliação externa, onde membros da comunidade deverão avaliá-los. Para essa avaliação 
já há um nome de professor externo aprovado: prof. Dr. Carlos Augusto Amaral Moreira, 
professor da Fatec/Americana-SP, com larga experiência em processos de avaliação. 
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