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1. INTRODUÇÃO

O presente documento se constitui no Relatório Parcial de Autoavaliação
Institucional, ano base 2018, de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº
065, e está inserido no contexto do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior – SINAES, instituído pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004.
A Universidade Salvador - UNIFACS é mantida pela FACS Serviços
Educacionais Ltda., situada na Rua Dr. José Peroba, nº 251, Stiep, Salvador, Bahia.
Está registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob Nire 29.30002905-0,
CNPJ 13.526.884/0001-64. Sua localização é no mesmo endereço da mantenedora.
Criada em 1972, como Escola de Administração de Empresas da Bahia, a
UNIFACS foi credenciada como Universidade por meio do Decreto de 18 de setembro
de 1997, publicado no DOU de 19/09/1997, tendo sido recredenciada pela Portaria nº
15, de 11.01.2011. Em 2004, por meio da portaria Nº 52 de 12.01.2004, publicado no
D.O.U de 14.01.2004, foi credenciada para oferecimento de cursos na modalidade a
distância. A portaria Nº 1.694 de 13 de outubro de 2006, publicado no D.O.U de 16 de
outubro de 2006, aditou o credenciamento, aprovando a criação do campus fora de
sede, que foi instituído à Rua Rio Tinto, nº 152, Bairro de Santa Mônica, na cidade de
Feira de Santana, também no Estado da Bahia.
Em 2008, foi realizada visita in loco para fins de recredenciamento como
Universidade, cujo resultado foi o Conceito Institucional (CI) 5, sendo a primeira
Universidade particular a ser recredenciada no Brasil. A Portaria nº 15 de
Recredenciamento foi expedida em janeiro de 2011, com prazo de vigência de 6 anos.
Após o prazo de vigência mencionado, em novembro de 2017 foi realizada uma nova
visita de recredenciamento institucional, onde mais uma vez a Universidade alcançou o
Conceito Institucional (CI) 5. A Portaria nº 785 de Recredenciamento foi expedida em
agosto de 2018, com prazo de vigência de 10 anos. Este resultado mais uma vez
evidencia o compromisso da Unifacs com a qualidade acadêmica.
Em junho de 2010, a UNIFACS passou a integrar a Rede Laureate de
Universidades Internacionais - Laureate International Universities, maior grupo
educacional de ensino superior privado do mundo, presente em 28 países da América
do Norte, América Latina, Europa, África do Norte, Ásia/Pacífico e Oriente Médio e com
mais de 1 milhão de estudantes.
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Sua missão é “Gerar e transferir conhecimento e, através de uma educação
continuada, inovadora e de excelência, formar pessoas que contribuam para o
desenvolvimento regional”. Por meio de sua missão, a UNIFACS explicita o seu
compromisso com a transformação da realidade que a rodeia. Sétima economia do
País (IBGE, 2013), o estado da Bahia também enfrenta muitos problemas sociais e de
desigualdade de renda, ocupando o 22º IDH entre os estados brasileiros, no mesmo
ano. A grande extensão territorial do Estado (que possui uma área maior que a de
países como a França, distribuída em 417 municípios, 64% deles localizados no
semiárido) e a concentração setorial e geográfica da atividade econômica, no entorno
de sua capital e região metropolitana, representam desafios adicionais que devem ser
enfrentados pelas instituições de ensino superior que ali atuam.
Para atender a estas necessidades, a Instituição oferece atualmente 103
cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnológicos). Destes, 26 são na
modalidade a distância. Oferece também 73 cursos de pós-graduação lato sensu.
Destes, 9 são ofertados no campus fora de sede, além de 6 mestrados e 3
doutorados. A UNIFACS atua também com as atividades de pesquisa, com 37 grupos
cadastrados no CNPq, e com atividades de extensão. Em 2018, a instituição possuía
mais de 33.500 estudantes, distribuídos entre os diversos cursos em todas as
modalidades e níveis, conforme evidenciado na Quadro 1.
Quadro 1 - Evolução no número de alunos 2014-2018
Modalidade

Presencial

A Distância

Nível

2014

2015

2016

2017

2018

Graduação

17.439

19.680

20.476

23.657

24.006

Pós-graduação Lato Sensu
Pós-graduação Stricto
Sensu
Técnico

3.148

2.476

2.094

1.949

2.830

219

207

214

273

201

-

648

63

-

-

Graduação

5.811

5.096

5.216

5.815

6.534

31.694

33.571

TOTAL

26.617
28.107
28.063
Fonte: Secretaria Geral de Cursos UNIFACS (2018)

Em 2018, contava com 676 professores em seu quadro de colaboradores, dos
quais 48% estavam em regime de tempo integral ou parcial, enquanto 69% eram
mestres e doutores.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA), em 2018, teve composto no seu
quadro três representantes de cada segmento: corpo docente, corpo discente, corpo
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técnico-administrativo e da sociedade civil, que se reúne mensalmente de forma
ordinária, e quando demandados de forma extraordinária, objetivando acompanhar as
ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), bem como planejar
e executar o planejamento estratégico previsto no Projeto de Autoavaliação
Institucional (Anexo A), sempre pautada no cumprimento das metas, como forma de
mensurar as ações realizadas. Para o Campus fora de sede, Feira de Santana,
objetivando uma melhor implementação das ações do processo autoavaliativo, foi
criada, conforme orientação do SINAES, a Comissão Setorial de Avaliação (CSA),
composta de um representante docente, um discente, um técnico-administrativo e de
um membro da sociedade civil. O coordenador da CSA participa de todas as reuniões
da CPA realizadas mensalmente via skype.

2. METODOLOGIA
Considerando a importância da construção coletiva e continuada, a CPA busca,
permanentemente, envolver a comunidade acadêmica: gestores, corpo docente,
discente e técnico-administrativo em todas as etapas do processo avaliativo, pois
entende que a autoavaliação é um processo democrático e emancipatório, que
desencadeia ações que permitem explicar e compreender criticamente as estruturas e
relações da Instituição, questionando sistematicamente as seguintes áreas: ensino,
pesquisa, extensão, gestão, infraestrutura e condições gerais de trabalho.
O planejamento estratégico de autoavaliação intitulado como Projeto de
Autoavaliação Institucional (PAI) é um documento independente, disponível no Anexo
A, e que orienta o trabalho da CPA anualmente, contemplando as seguintes etapas:
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Figura 1 – Diagrama do Processo de Autoavaliação Institucional

Fonte: Projeto de Autoavaliação Institucional -CPA/UNIFACS

O PAI é construído para atender o período trianual, contudo com meta-avaliação
ao final de cada ano. O processo inicia com o planejamento interno da CPA,
culminando com a avaliação de todo o processo ao final de cada ano. Todas as etapas
do processo de autoavaliação estão descritas no Projeto de Autoavaliação Institucional
(Anexo A).
Vale ressaltar a importância da construção de validação dos instrumentos de
avaliação interna que são aplicados periodicamente, descritos no quadro a seguir:
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Quadro 2 – Instrumentos para Coleta de Dados 2018
INSTRUMENTO

NÚMERO TOTAL DE
QUESTÕES

DIMENSÓES AVALIADAS

Avaliação geral, infraestrutura, serviços,
59 questões divididas em
Avaliação de Satisfação Discente
curso, docente, coordenação,
15 blocos
comunicação, imagem, CPA, perfil

PERIODICIDADE

PÚBLICO-ALVO

1x por semestre

Discentes

Perfil do Ingressante

Informações acadêmicas, questões gerais
sobre o perfil do aluno, comunicação e
73 questões divididas em
1x por ano - primeiro
espectativas, perfil financeiro e decisão,
17 blocos
semestre
status de emprego, idiomas, processo de
ingresso, entre outras.

Pesquisa de Egressos
(Empregabilidade)

61 questões divididas em
11 blocos

Pesquisa de Docente

Pesquisa de Clima
Organuzacional (Engajamento)
Pesquisa de Eficácia
Organizacional

Informações gerais, estágio,
empregabilidade, estudos, grau de
satisfação com a IES.

1x por ano - segundo
semestre

Avaliação geral, infraestrutura, profs.
avaliam coordenadores, coordenadores
57 questões divididas em avaliam profs., avaliação gerentes, perfil, 1x por ano - primeiro
19 blocos
Onefaculty, admissão, RH, comunicação
semestre
interna, recursos institucionais, tutoria
online.
Comprometimento, capacitação, eficácia
57 questões divididas em
do gerente, comunicação, visão,
Trienal - segundo
15 blocos
reconhecimento, segurança e
semestre
flexibilidade.
Orgulho institucional, satisfação,
Bienal - segundo
20 questões
retenção, ambiente produtivo, gestão da
semestre
qualidade.

Calouros

Alunos formandos nos
últimos 5 anos (na
pesquisa de 2018,
responderam formandos

Docentes e coordenadores
de curso

Corpo técnicoadministrativo
Corpo técnicoadministrativo

Detalhamento dos instrumentos de avaliação:
•

Instrumento para Avaliação dos Docentes e Disciplinas: o alcance
deste instrumento, contempla as dimensões e questões pedagógicas.
Proporciona que o discente avalie os docentes, as disciplinas, como
também faça a autoavaliação do seu desempenho. O referido instrumento
fica disponível no portal do estudante durante um período, a cada
semestre.
Importante ressaltar que o docente tem acesso ao resultado da sua
avaliação, através da devolutiva docente que é o momento onde o
coordenador do curso apresenta a avaliação realizada no semestre na (s)
disciplinas em que o docente estava alocado, fortalecendo os pontos
positivos e as tendências a melhorar, nesta perspectiva o docente tem a
oportunidade de tomar ações que possam aprimorar o seu desempenho.

•

Instrumento de Pesquisa de Satisfação dos Discente: contempla
todos os serviços oferecidos pela IES dentre eles infraestrutura, serviços
acadêmicos, financeiros, comunicação interna, dentre outros.
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A referida pesquisa ocorre no segundo semestre, concomitantemente
com a Avaliação Docente e de Disciplinas.
•

Instrumento

de Pesquisa de Satisfação

dos Docentes: este

instrumento tem como objetivo avaliar a satisfação do docente,
infraestrutura, serviços de admissão, financeiros e administrativos
disponibilizados pela IES, como a coordenação de curso e gerência
acadêmica. A referida pesquisa é disponibilizada via e-mail marketing, por
meio de um link, com o apoio do Departamento de Recursos Humanos e
do setor de Marketing.
•

Instrumento

de

Pesquisa

de

Satisfação

de

Corpo

Técnico-

administrativo: compreende o nível de satisfação do corpo técnicoadministrativo, no que se refere ao bem-estar, satisfação geral,
perspectivas futuras entre outros. A pesquisa é disponibilizada via e-mail
marketing, por meio de um link, com a participação e apoio do
Departamento de Recursos Humanos.
A pesquisa com esse segmento está dividida entre os instrumentos de
Clima Organizacional e de Eficácia Organizacional, que são aplicados de
forma trienal e bienalmente, respectivamente. A pesquisa de Clima
Organizacional

ou

engajamento

avalia

o

comprometimento

organizacional, a eficácia da gestão, comunicação, reconhecimento
profissional entre outros. Enquanto que o instrumento de Eficácia
Organizacional avalia o orgulho e satisfação organizacional, retenção,
processos de admissão, gestão da qualidade, entre outros.

Para atingir um maior número de participantes a CPA e todas as áreas
acadêmicas se mobilizam fazendo uma campanha de divulgação da avaliação nos 15
dias que antecedem o período de aplicação dos instrumentos. Durante a aplicação da
avaliação, é feito um acompanhamento do processo autoavaliativo e disponibilizado
diariamente um relatório com os índices da participação dos avaliadores. Com base
nesses relatórios é possível realizar ações para incentivar os públicos, e assim garantir
o maior número de respondentes possível.
Finalizada fase de coleta, a CPA envia aos gestores das áreas os indicadores
relativos aos respectivos cursos, a fim de que realizem o Seminário de Autoavaliação
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Institucional e depois consolidem os dados referentes às ações realizadas durante o
ano, indicando as potencialidades, fragilidades e propostas a serem colocadas no
planejamento da Universidade. Os relatórios completos dos Seminários que ocorreram
em 2018 estão detalhados no Anexo B.
Importante ressaltar que desde o ano de 2017, a metodologia do Seminário de
Autoavaliação Institucional foi ampliada e melhorada na busca de conseguir a
participação efetiva da comunidade acadêmica. Nos anos anteriores, a metodologia
consistia em realizar a aplicação dos seminários no mês de setembro, com adesão
voluntária em horário oposto ao horário de aula do aluno, bem como do turno em que o
professor ministrava aula, o corpo técnico acadêmico, era o mais alcançado, pois o
agendamento do seminário atendia ao seu expediente de trabalho. Com isso, a adesão
dos discentes e docentes era aquém do que a CPA entendia como amostra
significativa. Com isso, a comissão em reunião ordinária deliberou a mudança na
metodologia do seminário, o que promoveu excelentes índices de participação discente
e docente.
Como o mês marco na instituição para realização do seminário é o mês de
setembro, o mesmo foi mantido, contudo o período de aplicação do mesmo foi
estendido para duas semanas, operacionalizado da seguinte forma: os coordenadores
realizaram na semana 1 o seminário com os professores e corpo técnico-acadêmico,
posteriormente, na semana 2 os professores reservaram o segundo horário da sua
aula para realizar o referido seminário com os alunos. Neste momento os docentes
puderam explicar a importância da CPA e, consequentemente, do processo avaliativo,
bem como implementar a discussão sobre os itens (Anexo B) apresentando as
reflexões dos envolvidos no seminário. Após a coleta desses dados nas reuniões das
duas semanas, ficou a cargo do NDE compilar todos os dados e apresentar o relatório
final do curso por campus para a CPA.
As técnicas de análise de dados envolvem frequência, médias simples e
ponderadas, além de análise de regressão para os aspectos de satisfação
provenientes de alunos e professores. A CPA, após suas reuniões periódicas, sugere
inclusões nos questionários institucionais, que posteriormente são analisados por
estatísticos e equipe especializada, para que os resultados reflitam em planos de ação
consistentes das áreas envolvidas. Outros detalhes do processo estão descritos no
Anexo A.
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Ao final de cada etapa do processo autoavaliativo, os resultados, além de
compor o Relatório de Autoavaliação elaborado pela CPA, são divulgados nos Portais
de Professor e do Estudante, no site da CPA e também são encaminhados aos
gestores, objetivando subsidiar o PDI da Universidade.

3. DESENVOLVIMENTO
O

presente

Relatório

de

Autoavaliação

Institucional

está

estruturado

contemplando as questões relacionadas às 10 (dez) dimensões do SINAES, agrupados
segundo os 5 (cinco) eixos temáticos, estabelecidos nas orientações para avaliação
externa das Instituições de Ensino Superior, publicadas em dezembro de 2013, pelo
INEP:
Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional;
Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional;
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas;
Eixo 4 – Políticas de Gestão;
Eixo 5 – Infraestrutura.
3.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

DIMENSÃO 8: Planejamento e Avaliação
A Universidade Salvador, em atendimento às diretrizes do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES) e às Orientações da Comissão Nacional da
Avaliação da Educação Superior (CONAES), mantém desde 2004, uma Comissão
Própria de Avaliação (CPA) que atua junto a todos os setores da Universidade
promovendo as ações de autoavaliação.
A experiência adquirida no processo de autoavaliação possibilita aos gestores,
coordenadores de cursos, corpo discente, docente e técnico-administrativo, terem
acesso a um balanço crítico de caráter analítico e interpretativo sobre a Universidade.
Esse balanço contém sugestões de natureza administrativa, político-pedagógica e
técnico-científica, expressando os desafios, perspectivas e aferições das ações
ocorrentes na Instituição.
Implantar um sistema de autoavaliação permanente na Instituição, com vistas
melhoria de todas as ações da Universidade contribui efetivamente com a sua gestão
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em todos os níveis de estrutura, possibilitando refletir sobre objetivos, modos de
atuação e de decisão e mudanças no cotidiano das atividades acadêmicas, com foco
na excelência da qualidade, missão e valores da Universidade.
A seguir os objetivos estabelecido no PDI para o quinquênio de 2018 – 2022:
ÁREA

OBJETIVOS

AÇÕES
Acompanhar os resultados da avaliação
institucional e utilizar os mesmos para a gestão
dos cursos.

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

Acompanhar o desenvolvimento qualitativo dos
cursos de pós-graduação lato sensu.
Acompanhar os resultados da avaliação de
satisfação dos estudantes e utilizar os mesmos
para a gestão dos cursos.
Reforçar as ações de comunicação que reforcem
ainda mais o papel da CPA

Ampliar a divulgação do papel da CPA e dos
resultados da avaliação institucional.
Utilizar a avaliação institucional como subsídio
para elaboração do planejamento da UNIFACS
Desenvolver a cultura de avaliação na UNIFACS.

Reforçar as ações devolutivas das avaliações junto
aos alunos, professores e colaboradores

Consolidar e aperfeiçoar o sistema de avaliação de
todas as áreas da UNIFACS.
Realizar o Seminário de Autoavaliação Institucional
anualmente.
Efetivação do plano de comunicação que evidencie
as melhorias implementadas em decorrência do
processo de avaliação institucional.

No que tange os objetivos estabelecidos, os mesmos foram alcançados no ano
de 2018. Especificamente sobre o engajamento dos docentes e discente, evidenciou
em 2018 engajamento discente de 86%, e docente de 79%.
Institucionalmente houve o encaminhamento de melhoria no próprio sistema de
coleta das pesquisas, buscando melhoria na performance no âmbito do sistema,
facilitando assim a participação dos atores envolvidos, visto que o novo sistema
apresenta inclusive interface para celular e tablets.
Tendo em vista um dado livre de mecanismos impulsionadores, a CPA decidiu,
em reunião ordinária, retirar a não visualização dos itens notas e faltas do portal no
período da coleta da pesquisa Avaliação Discente/Docente, desta forma será
necessário um plano de comunicação mais robusto para o ano de 2019.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
18

Banner de divulgação da pesquisa 2018

E-mail marketing pesquisa 2018

Banner de divulgação sobre o seminário de Autoavaliação
Institucional 2018

E-mail marketing sobre o seminário de Autoavaliação
Institucional 2018

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
19

Com a mudança da metodologia dos seminários de autoavaliação institucional
desde 2017, conforme descrito anteriormente, criou-se uma nova estratégica de
alcance tanto do corpo discente, quanto do corpo docente. O plano de comunicação foi
desenvolvido e as evidências disponibilizadas em painéis no início do segundo
semestre do ano subsequente, bem como no site da CPA, além das evidências nos
murais da CPA em todos os campi.

Selos da CPA aplicados nas melhorias realizadas
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Banners de divulgação das melhorias nos prédios de aula

Painel boas-vindas da CPA – Campus Rio Vermelho
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Painel de divulgação da CPA sobre as melhorias que virão após a realização das obras

Hot site CPA

Portais do estudante e professor com indicação do local de realização das pesquisas, bem como divulgação dos resultados.
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No que tange a divulgação dos resultados das avaliações internas da CPA aos
alunos, 43% em 2018 sinalizaram que são informados e 32% que às vezes são
informados, conforme explicitado no gráfico a seguir. Observa-se que houve uma
melhoria significativa em relação ao percentual dos alunos que são informados dos
resultados da CPA, saindo de 24% para 43%, ou sejam uma melhoria de 19%. Ao levar
em consideração os alunos que são informados as vezes, a diferença é de 8%, sendo
24% em 2017 contra 32% em 2018.
Gráfico 1 – Grau de percepção dos alunos em relação a CPA informados dos resultados da
avaliação 2018

Fonte: Autoavaliação – CPA/UNIFACS 2018

Sobre a percepção das melhorias a partir dos resultados das avaliações,
verifica-se que em 2017 apenas 18% dos alunos afirmaram de forma positiva, 52%
percebiam em partes, e 30% não percebiam. Em contrapartida, no ano de 2018,
tivemos uma melhoria conforme nos gráficos mostrados a seguir:
Gráfico 2 – Grau de percepção dos alunos em relação as melhorias a partir das avaliações 2018

Fonte: Autoavaliação – CPA/UNIFACS 2018
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Contudo, apesar de verificar que houve melhoria na percepção positiva dos
alunos de maneira progressiva em relação a CPA, ainda temos 26% que não associa
as melhorias a CPA, desta forma assumimos o compromisso de desenvolver ações
que possam elevar o grau de percepção do aluno às melhorias realizadas. Adicionando
as ações já existentes como: selo de melhorias, comunicação impressa e digital,
informações dispostas no hotsite da CPA, bem como comunicação em sala de aula,
que é realizada pela coordenação, professores e DCE, entes que apoiam a CPA em
todo o processo.
Sobre as avaliações externas, aconteceram 9 em 2018, para os cursos
descritos abaixo:
Quadro 3 – Avaliações externas 2018

MÊS
ABRIL
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO

CURSO
FISIOTERAPIA
DESIGN DE INTERIORES
ENGENHARIA QUÍMICA
ENGENHARIA MECÂNICA
GESTÃO DE RH
MARKETING
DEZEMBRO GESTÃO FINANCEIRA
PROCESSOS GERENCIAIS
GESTÃO HOSPITALAR

CAMPUS
FSA
FSA
SSA
FSA
FSA
LAPA
LAPA
LAPA
EAD-CTN

TIPO CONCEITO
REC
4
REC
4
REN
5
REN
4
REC
5
REC
5
REC
4
REC
5
REC
4

Fonte: Regulação UNIFACS (2018)

Observa-se que os conceitos alcançados em 2018, entre 4 e 5, superaram os
alcançados em 2017, onde atingimos 56% de cursos com conceito 4, e 44% com
conceito 5.
Quadro 4 – Avaliações externas 2017

MÊS
FEVEREIRO
MARÇO

CURSO
GESTÃO DE RH
ENGENHARIA MECATRÔNICA
BIOMEDICINA - SSA
MEDICINA - SSA
GESTÃO DA QUALIDADE

ABRIL
MAIO

MEDICINA VETERINÁRIA
RELAÇÕES PÚBLICAS
SERVIÇO SOCIAL

CAMPUS
SSA
FSA
SSA
SSA
COSTA
AZUL
CPB
CTN
SSA

TIPO
REC
AUT
REC
REC

CONCEITO
4
4
3
5

REC

4

REC
REN
REC

5
4
5
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ESTÉTICA E COSMÉTICA
PSICOLOGIA
ENGENHARIA DE PETRÓLEO
JULHO

DIREITO
DIREITO
DIREITO
SISTEMAS PARA INTERNET

OUTUBRO

PETRÓLEO E GÁS
DIREITO

DEZEMBRO

ENG. ELÉTRICA - ELETRÔNICA

CPB
FSA
RIO
VERM.
RIO
VERM.
FSA
CPB
RIO
VERM.
RIO
VERM.
LAPA
RIO
VERM.

REN
REC

5
4

REC

4

AUT

5

AUT
AUT

4
4

REN

4

REN

4

AUT

4

REN

4

Fonte: Regulação UNIFACS (2018)

Vale ressaltar que a comunicação das avaliações externas também são
realizadas para toda a comunidade acadêmica, seja por e-mail mkt, bem como
disponibilizados, nos murais de forma impressa, e por fim no hotsite da CPA
(www.unifacs.br/cpa).

Comunicados Avaliação Externa 2018
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Comunicados Avaliação Externa 2018

3.2 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIMENSÃO 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
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A missão da Unifacs, a qual foi utilizada como princípio básico para a
elaboração do PDI, que prevê por meio de suas ações os mecanismos utilizados pela
Instituição para alcançar seus objetivos e materializar a sua missão. Esta por sua vez é
desdobrada estrategicamente em ações nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da
extensão, garantindo a efetividade das práticas pedagógicas, como pode ser visto na
Figura 2
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Figura 2 - Desdobramento Estratégico UNIFACS

Fonte: Área de Qualidade Acadêmica (2017)

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um dos principais documentos
que balizam as ações de planejamento, de gestão e de implementação das ações da
Universidade, bem como da Autoavaliação Institucional. Ele é resultado de amplo
debate entre todos os setores da Universidade que puderam discutir aspectos
concernentes à sua estrutura e oferecer subsídios e parâmetros para a definição das
diretrizes para o período 2018 - 2022.
O Plano Estratégico que dele decorre é, portanto, um ponto de partida para
efetividade dos pressupostos inscritos no PDI, que sendo assertivo e flexível, busca o
aprimoramento das concepções e práticas a serem construídas.
O PDI sinaliza o futuro a ser construído, as ações e os objetivos institucionais a
serem perseguidos tendo em vista quatro perspectivas: a da sociedade; a econômicofinanceira; a dos processos internos e a do desenvolvimento profissional, tecnológico e
organizacional. Neste sentido o documento amplia, sobretudo, o horizonte de gestão
da Universidade, buscando contribuir para o alinhamento e balanceamento dos
resultados em todas as instâncias.
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Na busca pela formação científica e profissional que seja também humana, ética
e social, o PDI reforça a necessidade de manter o elo fundamental entre o saber e as
tecnologias, utilizar os conhecimentos produzidos para não só garantir a formação de
um profissional tecnicamente competente para o mercado de trabalho, mas sensível
aos problemas sociais de forma a contribuir para diminuir os dilemas que afligem a
sociedade.

DIMENSÃO 3: Responsabilidade Social da Instituição
Considerando que todas as ações da UNIFACS visam contribuir para o
desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da comunidade em geral,
a Responsabilidade Socioambiental e Cultural da instituição está direcionada para os
públicos interno e externo.
Para a área de Responsabilidade Socioambiental e Cultural da UNIFACS, os
objetivos de 2018 foram alcançadas, a seguir a descrição dos mesmos:

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO

ÁREA

OBJETIVOS

AÇÕES

Desenvolver ferramentas de apoio à gestão de Criar um sistema de registro e recuperação de
ações de responsabilidade socioambiental e informações e evidências sobre a Extensão
cultural.
Comunitária
Consolidar parcerias institucionais de fomento à Intensificar parcerias nas áreas de Arte, Cultura,
atuação comunitária institucional.
Esportes e Extensão Comunitária

Ampliar a abrangência das ações de
responsabilidade socioambiental desenvolvidas
pela e na Universidade

Ampliar as ações de direitos humanos,
responsabilidade socioambiental e de fomento à
cultura.

Implantar e/ou consolidar ações institucionais de
impacto ambiental, por intermédio do UNIR,
incluindo:
- webpage de sustentabilidade,
- programa de conservação de água,
- programa de conservação de energia,
- programa de reciclagem e
- políticas de transporte.

As ações de extensão comunitária desenvolvidas pela Universidade são
realizadas em parceria com entidades do terceiro setor, como a Rede de Profissionais
Solidários pela Cidadania e a Cooperativa de Agentes ambientais Nova República
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(CANORE), com a Prefeitura Municipal do Salvador, através da SECIS- Secretaria de
Cidade Sustentável e com empresas privadas, a exemplo do Grupo OdebrechtEscritório Salvador e de outras instituições da Rede Laureate, assim como outras IES
do estado da Bahia, independentemente da sua vinculação administrativa.
Importante trazer a lembrança algumas ações desde 2016, que culminaram
nas ações atuais em desenvolvimento. Em 2016, a Unifacs fortaleceu sua parceria com
a Prefeitura Municipal de Salvador, através da sua atuação nos projetos na área
ambiental, em parceria com a Secretaria de Cidade Sustentável (SECIS), ampliou as
ações do Programa de Integração Saúde Comunidade (PISCO) e do programa Morar
Melhor, junto com a Fundação Cultural. Também em 2016 foi estabelecida a parceria
com a Santa Casa de Misericórdia, para atuação de nossos docentes e discentes nas
instituições de saúde mantidas por esta entidade filantrópica e ampliamos as atividades
na região do Nordeste de Amaralina e entorno, por meio do Ambulatório da Chapada e
das ações junto à Cooperativa CANORE. No mesmo ano a UNIFACS consolidou o
Prêmio Laureate Brasil de Empreendedorismo Social (PLB), indicando 02 jovens
empreendedores sociais para o Prêmio YouthAction Net, da International Youth
Foundation. O Prêmio visa identificar e apoiar jovens, entre 18 e 29 anos, que sejam
protagonistas em empreendimentos que objetivem buscar respostas para problemas
sociais, econômicos ou culturais de suas comunidades. Em 2017 reconhecemos mais
02 jovens empreendedores: Solidareasy e Amora Brinquedos Afirmativos. Em 2018 os
02 Negócios Sociais vencedores do PLB foram: SDW que busca soluções para
problemas de seca na região do Semi- árido e o Bem Trilhado, que desenvolve jogos
educativos para promover educação ambiental.
Houve avanço também nas ações culturais através da realização de 02
edições do FUSCA – Festival Unifacs de Sustentabilidade Cultura e Arte, com ações
de empreendedorismo, ampla programação cultural e ações de educação ambiental
durante os anos de 2016, 2017 e 2018, impactando diretamente mais de 10.000
pessoas.
Na área ambiental foi realizado em 2016 a 11ª edição do Brechó Ecosolidário,
com a participação de 46 cooperativas, intervenções ambientais no Parque da Cidade
para um trabalho de Educação ambiental e geração de energia 100 limpa durante o
evento, através da captação de energia solar. Para comemorar a 11ª edição
realizamos o lançamento do Livro “Brechó Ecosolidário: experiências de um coletivo

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
30

cidadão” onde está registrado o histórico do brechó, desde a sua concepção em 2006,
até os dias atuais.
Vale ressaltar que em 2017 houve a criação do Evento Painéis Sustentáveis
que apresenta uma Exposição de ações de sustentabilidade que estão vinculadas aos
diversos Projetos de Extensão que estão vinculados ao Programa Unifacs Recicla
(UNIR). Em 2018 firmamos parceria com o projeto Fundo da Folia, mantido pela
Sociedade Civil e a partir desta aproximação a UNIFACS integrou o grupo de
Instituições que criaram um estudo de viabilidade para a criação do Parque Marinho da
Barra, em parceria com a SECIS/PMS. Após a aprovação da proposta apresentada
numa Audiência Pública, a Prefeitura Municipal de Salvador (PMS) viabilizará a
implantação do referido Parque, a partir de 2019.
Em 2018 foi criado o Programa Primeiro Tempo, vinculado ao eixo esportivo,
com a perspectiva de promover ações de educação e esporte nas comunidade
parceiras.
Os projetos de Extensão comunitária se vinculam a entidades específicas e a
busca de novos parceiros ocorrem de forma permanente e contínua visando atender
demandas específicas das entidades do Terceiro Setor e de bairros localizados no
entorno dos Prédios de Aulas da UNIFACS, conforme detalhado no quadro a seguir:
Relação de instituições Parceiras da Extensão Comunitária
Associação Baiana de Imprensa (ABI)
Associação de Moradores de São Tomé de Paripe
Associação dos Feirantes de Fsa
Associação dos Quilombos de São Tomé de Paripe
Associação Presidente José Sarney Associação dos Feirantes
Avançar
CAASAH – Casa de Apoio e Assist. Portadores do Vírus HIV
Casa de Repouso Lar Luz e Vida
Centro Comunitário São José Operário
Centro de Convivência para idosos D. Zazinha Cerqueira
Centro Público de Economia Solidárioa (CESOL)
Cidade de Plástico – Movimentos dos Sem Teto da Bahia
Companhia de Desfesa Civil de Salvador (CODESAL)
Cooperativa de Agentes Ambientais Nova República- CANORE
Cooperativa de Badameiros
Cruz Vermelha Brasileira
Escola Cid Passos
Escola Cidade de Jequié
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Escola Comunitária Mãe Rainha
Escola Comunitária São Miguel
Escola Municipal Antonio Pithon Pinto
Escola Municipal Mestre Paulo dos Anjos
Escola Risoleta Neves
GACC/BA – Grupo de Apoio à Criança com Câncer
Grupo Gay da Bahia (GGB)
Instituto de Gerenciamento de Projetos e Tecnologias (INGEPOT)
Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA)
Instituto Ecobairro
Rede de Profissionais Solidários pela Cidadania
RM Gestão e Promoção de Eventos Culturais (Livre Livros)
Santa Casa de Misericórdia
Secretaria de Cidade Sustentáveis (SECIS)
Secretaria do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (SETTDEC)
Secretaria Municipal de Reparação (SEMUR)
Universidade da Paz (UNIPAZ)

Para divulgar internamente aos aluno, professores e colaboradores as ações
acadêmicas sobre responsabilidade social, para incentivo a participação e apoio as
ações voluntárias, a área utiliza diversos canais Institucionais de comunicação: Redes
Sociais (Instagram e Facebook); Revista Viva (periódico mensal, com notícias e
informações da área); Redes sociais vinculadas aos diversos projetos de Extensão;
Cartazes nos Murais dos Campi; Email marketing, além da criação de um site
institucional

específico

para

divulgação

das

ações

de

Extensão

(www.unifacs.br/extensaocomunitaria), bem como a utilização do Canal fornecido pela
nossa Assessoria de Imprensa.
As peças de comunicação são produzidas pela Diretoria de Marketing e
Relacionamento e divulgadas institucionalmente. Percebemos o crescimento e impacto
das divulgações realizadas na medida em que identificamos um crescimento
expressivo na participação dos estudantes nas Ações de Responsabilidade Social.
No que tange a participação de estudantes é possível perceber o crescimento
exponencial na linha do tempo evidenciada a seguir:
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Figura 3 - Linha do tempo participação estudantes na área de Extensão 2015-2018

Fonte: Extensão Comunitária (2018)

Este resultado vem sendo acompanhado pelo Programa Engajamento
Cidadão, através do Sistema Engajamento Cidadão, que permite a consolidação de
informações sobre projetos e estudantes voluntários.

E-mail marketing Extensão

As ações da Extensão são também desenvolvidas através da realização e
apoio a eventos, com o propósito de dinamizar as atividades complementares, divulgar
e consolidar a extensão na Universidade. Nessa perspectiva a realização de Eventos
da Extensão objetivam:

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
33

•

Estimular o engajamento do corpo docente da UNIFACS em ações de cunho
social, cultural e ambiental relacionadas com os projetos que são desenvolvidos
na Instituição;

•

Desenvolver ações que estimulem o convívio da comunidade acadêmica,
despertando o senso de pertencimento dos seus membros;

•

Viabilizar uma aproximação do Discente com as comunidades parcerias da
instituição.

•

Cumprimento de Horas de Atividades Complementares, definida em todos os
Cursos no Currículo Unifacs.
Quadro 5 – Eventos realizados pela Extensão Comunitária 2013-2018
EVENTOS

Dia
da
Social/ABMES

PERIODICIDADE

Responsabilidade

EVIDÊNCIAS

Anual

Relatórios cadastrados no
http://www.dia.abmes.org.br/

The Global Day /Laureate

Anual

Planilha de Atividades

Brechó Ecosolidário

Anual

Festival UNIFACS de Cultura e Arte
- FUSCA
Prêmio Engajamento Cidadão

Semestral

Site Unifacs e REDE
http://cirandas.net/brechoecosolidario/
Site da Unifacs e Relatórios de Atividades

Anual

Site Unifacs e Relatórios de Atividades

Seminário de Avaliação da Pesquisa
e da Extensão

Anual

Site Unifacs e Planilhas de Atividades

Seminário da Diversidade

Anual

Site Unifacs

Consciência Negra

Anual
Site Unifacs e Relatórios de Atividades
Fonte: Extensão Comunitária (2018)

Quadro 6 – Impacto dos Eventos da Extensão Comunitária 2013-2018
EVENTOS EXTENSÃO
COMUNITÁRIA

RESULTADOS

Docentes
Voluntários
Carga Horária doada
Atividades realizadas
Público Interno
Público Externo

1.813
12.301
15.872
455
17.220
28.244

Fonte: Extensão Comunitária (2018)
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3.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
DIMENSÃO 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Tratando do aspecto científico e formador da UNIFACS, é imprescindível
destacar a integração entre a tríade ensino, pesquisa e extensão, entendendo a
importância de cada um, seja individualmente, ou como em seu conjunto. As políticas
para ensino, a pesquisa e a extensão encontram-se especificadas no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), com a indicação das metas para a sua realização.
As referidas políticas, concebidas em conformidade com o PDI e o PPI,
respeitam as normas oficiais definidas para o Sistema Federal de Ensino, assim como:
o Estatuto e o Regimento Geral da UNIFACS, as normas institucionais formuladas em
atos originários dos Colegiados Superiores da Universidade, diretrizes e procedimentos
definidos em documentos específicos, como os regulamentos de pesquisa, de
extensão, de TCC e de estágio, e dos programas de bolsas acadêmicas.

ENSINO (Graduação, EAD, Pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu)
A seguir os objetivos estabelecido no PDI para o quinquênio de 2018 – 2022
relacionados às Políticas de Ensino:
ÁREA

OBJETIVOS

AÇÕES

POLÍTICAS DE ENSINO

Garantir que todos os PPC, plano de ensino e plano de
aula das disciplinas estejam alinhados com as diretrizes
curriculares do ENADE, por meio da implantação de
mecanismos de monitoramento.
Garantir que haja revisão periódica de todos os PPC dos
cursos da Escola, implantando um ciclo anual de
monitoramento da revisão dos PPC dos cursos.

Alcançar nota 4 no IGC

Criar instrumentos de apoio aos Coordenadores de
Cursos e Diretores de Escola para o monitoramento dos
cursos quanto ao alinhamento às diretrizes curriculares do
ENADE e com as diretrizes do Comitê Nacional do
ENADE.
Elaborar e implantar Diretrizes institucionais para
Avaliações de Aprendizagem, respeitando as
características de cada Escola.
Viabilizar uma plataforma informatizada para o
cadastramento dos modelos e critérios avaliativos
utilizados pelos professores, visando a conhecer e
monitorar o perfil das avaliações de aprendizagem
aplicadas.
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Apurar o perfil de notas por disciplina, de forma
sistemática, por curso, por docente, por modelo de
avaliação etc, visando a verificar sua eficácia em relação
à aprendizagem dos alunos e sua performance na
AIC/ENADE.
Revisar e implantar o Programa Institucional de
Reconhecimento dos Estudantes pelo bom desempenho
na AIC e ENADE, envolvendo os gestores acadêmicos.
Desenvolver e implantar um Programa Institucional de
Proficiência focado em alunos com deficit em sua
formação no ensino médio, visando ao cumprimento da
missão de inclusão proposta pela Rede Laureate e dos
novos parâmetros do IDC quanto ao ITE - Indicador de
Trajetória do Estudante (taxa de evasão, taxa de
retenção, taxa de conclusão).
Fomentar a utilização de metodologias
ativas de aprendizagem

Capacitar professores sobre metodologias ativas

Aumentar a participação dos alunos em
programas de monitoria

Realizar eventos de promoção das atividades de
monitoria na instituição

Desenvolver ações de nivelamento para
os estudantes

Realizar eventos de promoção das atividades de
nivelamento na instituição

Alcançar nota igual ou maior que 3 no
ENADE/CPC dos cursos

Apurar de forma sistemática o perfil de notas por
disciplina e o modelo de avaliação aplicado, visando a
verificar sua eficácia em relação à aprendizagem dos
alunos e a performance na AIC/ENADE.

Quadro 7 – Cursos de Graduação lançados em 2018

CURSO
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
COMÉRCIO EXTERIOR
DIREITO
FARMACIA
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MATEMATICA
MATEMATICA

ECOLA CAMPUS
EAETI
EAD
ENH
EAD
Sta
DIREITO
Mônica
Get.
ECS
Vargas
EAETI
EAD
ECDE
EAD
ECDE
EAD

TIPO MODALIDADE
GT
EAD
GT
EAD
GB

FSA

GB

FSA

GT
GB
LIC

EAD
EAD
EAD

Fonte: Regulação UNIFACS (2018)

ENSINO GRADUAÇÃO
Para atender à Política de Ensino de Graduação, a instituição converge as
suas políticas na formação de profissionais e cidadãos aptos para atuar no mundo do
trabalho e para contribuir com o desenvolvimento econômico, científico e social da
comunidade em que vivem, congruentemente com a missão institucional. Esse
entendimento a qualidade formal e política dos serviços oferecidos pela UNIFACS,
estabelecendo a oportunidade oportunizar do aluno desfrutar de excelência nos
aspectos conceitual e metodológico em todo o seu processo formativo.
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Nessa perspectiva a Política de Ensino de Graduação da UNIFACS é
norteada pelas seguintes diretrizes:
* Excelência Acadêmica;
* Indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão;
* Preparação para o mundo do trabalho;
* Internacionalidade;
No que tange a excelência acadêmica, que evidencia o compromisso da
UNIFACS com a qualidade na formação de seus estudantes e egressos, destaca-se
pelo corpo docente qualificado, o qual é promovido pelas seguintes ações: 1. Seleção
docente; 2. Programa de Formação Docente Continuada; 3. Avaliação Docente e 4.
Promoção e Reconhecimento Docente.
Além das ações de desenvolvimento do corpo docente especificadas acima,
aponta-se como muito importante a ação decorrente do o Programa Institucional de
Apoio à Formação e Qualificação Pedagógica Docente, vinculado à Qualidade
Acadêmica (QA) e à área de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão. Esse programa é
desenvolvido através de 3 formas especiais de apoio aos professores, quais sejam:
(1) apoio à formação dos professores em nível de pós-graduação stricto sensu;
(2) apoio à qualificação didático-pedagógica, em termos de pedagogia universitária;
(3) apoio à participação em eventos técnicos-científicos para a atualização na docência
ou na área de formação.

Não há dúvidas de que investir na formação continuada de professores em
serviço é um dos principais fatores de melhoria, mudança e transformação do ensino
na Universidade. Os docentes da UNIFACS estão comprometidos em ajudar na
formação e capacitação dos alunos em sala de aula, além de implementar e inovar,
apoiando o aluno para que alcance um futuro promissor e brilhante em sua vida
pessoal e profissional.
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Figura 4 – Programa de Formação Docente Continuada

Fonte: Qualidade Acadêmica (2018)

O Fórum de Integração e Planejamento Pedagógico (FIPPE) é uma das
estratégias desenvolvidas pela UNIFACS objetivando o desenvolvimento e a
qualificação do seu corpo docente. Criado em 2012, o fórum soma aproximadamente
4711 ações de capacitação já realizadas para o corpo docente da UNIFACS ao longo
das suas edições.
O FIPPE realiza uma edição a cada semestre, sempre apresentando um tema
central de abordagem que é definido no âmbito do Comitê Acadêmico da Universidade
e que parte do levantamento de necessidades de desenvolvimento evidenciadas nos
processos avaliativos e autoavaliativos. Ao longo das edições, temos os seguintes
registros de participações:
Gráfico 3: Linha do tempo participantes nas edições do FIPPE

Fonte: Qualidade Acadêmica (2018)

O FIPPE de 2018 teve como tema “A competências do Ser Professor”. Os
temas são delimitados a partir das necessidades levantadas nos processos avaliativos
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e autoavaliativos desenvolvidos no período letivo anterior. A partir deste levantamento,
o Comitê acadêmico analisa os resultados e indicadores apontados nestes processos
avaliativos, estruturando o tema central da próxima edição com vistas a desenvolver o
corpo docente neste contexto formativo estratégico.
O Fórum é estruturado com uma programação construída previamente,
seguindo a orientação do tema central. Com determinada antecedência, a área de
Qualidade acadêmica solicita às áreas acadêmicas a relação de necessidades e
sugestões, bem como as proposições de atividades a serem desenvolvidas na edição
do FIPPE. As atividades que compõem a programação do FIPPE são desenvolvidas
por palestrantes externos convidados assim como por professores e colaboradores da
UNIFACS que apresentem expertise no tema proposto. Após a estruturação de todo o
cronograma, a programação é divulgada para todos os professores, nos campi de
Salvador e Feira de Santana, por meio do Portal do Professor, comunidades no
Blackboard, automação de inscrição e e-mail marketing. Juntamente com a
programação, é disponibilizado para os professores o link para o formulário de
inscrições, em que estes têm a oportunidade de escolher as atividades do seu
interesse.

A seguir pesquisa aplicada sobre o referido fórum:
Gráfico 3 – Avaliação evento FIPPE 2018

Fonte: Qualidade Acadêmica (2018)

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
39

Gráfico 4 – Avaliação atividades evento FIPPE 2018

Fonte: Qualidade Acadêmica (2018)

O gráfico a seguir demonstra o alto grau de satisfação dos alunos da
UNIFACS com o corpo docente, principalmente no que tange aos macros Drivers
conhecimento sobre os temas abordados, cordialidade com os alunos, divulgação e
cumprimento do plano de ensino, assiduidade e pontualidade, coerência entre os
conteúdos trabalhados e avaliados, bem como o prestígio dos docentes.
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Gráfico 5 – Grau de Satisfação dos Alunos em Relação aos Professores 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS (2018)

Todo o investimento no corpo docente reflete diretamente nos resultados do
processo ensino-aprendizagem, onde são efetivadas as práticas pedagógicas. A seguir
quadro resumo dos indicadores que corroboram a excelência na qualidade acadêmica
da UNIFACS:
Quadro 8 – Resumo Indicadores Acadêmicos 2016-2018

Indicador
IGC
CPC/ENADE

2015

2016

2017

2018

3

3

4

Aguardando resultado

91% dos Cursos
Avaliados com CPC
Mínimo 3

Aguardando resultado

84% dos Cursos
Avaliados com
CPC Mínimo 3

80% dos Cursos
Avaliados com
CPC Mínimo 3

CC

6% dos Cursos
Avaliados com
100% dos
conceito 3, 67% dos
100% dos Cursos
Cursos Avaliados
Cursos Avaliados
Avaliados com
com Conceito
com Conceito 4 e
Conceito Mínimo 3
Mínimo 3
28% dos Cursos
Avaliados com
Conceito 5

56% dos Cursos
Avaliados com
Conceito 4 e 44% dos
Cursos Avaliados
com Conceito 5

AIC

80% Cursos
atendidos

100% dos Cursos
atendidos

100% dos Cursos
atendidos

100% dos Cursos
atendidos
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49,25% dos
docentes com
IAD 4 e 5

IAD

49,9% dos
36% dos docentes
docentes com IAD
com IAD 4 e 5
4e5
Fonte: Qualidade Acadêmica (2018)

41% dos docentes
com IAD 4 e 5

Vale ressaltar que em 2018 a UNIFACS teve dois grandes marcos como
resultado do esforço do estabelecimento da excelência acadêmica, o Conceito de
Institucional 5 e IGC 4, sendo que apenas 17 universidade no Brasil tem esses
indicadores neste patamar, e no Nordeste apenas 2 IES.

ENSINO EAD
Conforme exposto no PDI, os cursos de graduação ofertam em suas matrizes
componentes curriculares, cujos os conteúdos são apresentados integralmente na
modalidade à distância, atendendo à regulação quanto ao percentual de 20% da carga
horária total do curso. Estes componentes também são avaliados e a partir dos seus
resultados são propostas as melhorias necessárias a cada período pós-avaliativo.
Além dos componentes acima mencionados, a UNIFACS também oferta os
cursos na modalidade à distância. Com relação a estes cursos, a UNIFACS tem como
base as seguintes premissas:
•

O processo educativo à distância é mais que disponibilizar conteúdos digitais;

•

EAD sem metodologia de ensino não é EAD;

•

Em ambientes virtuais de aprendizagem o que faz a diferença são as pessoas.

Em relação às disciplinas virtuais nos cursos presenciais, o nível de
satisfação dos alunos é apresentado a seguir:

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
42

Gráfico 6 – Grau de Satisfação dos Alunos em Relação as Disciplinas Virtuais 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

De acordo com os resultados da satisfação geral a maioria dos alunos que
avaliaram as aulas virtuais oferecidas estão insatisfeitos com algumas das disciplinas
nos cursos presenciais. Contudo, ao analisar os Drivers específicos essa insatisfação é
amenizada, principalmente no que tange aos recursos multimídia, coerência entre
atividades online e presenciais, suporte e tutoriais do Blackboard e qualidade do
conteúdo.
Desta forma, como ações promovidas para 2019, em conjunto com o NEAD e
a Qualidade Acadêmica, destacam-se:
•

Elevar a utilização e promoção de atividades mais colaborativas e
interativas;

•

Utilização de vídeo aulas.

•

Promover capacitação das equipes pedagógicas e treinamento das
equipes técnicas;

•

Capacitar

os

aprendizagem.

alunos

ingressantes

nos

novos

conceitos

de
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No que tange os cursos na modalidade à distância, podemos verificar o nível
de satisfação geral e por macro Drivers dos alunos a seguir:
Gráfico 7 – Grau de Satisfação Geral dos Alunos em Relação aos Cursos na modalidade à
distância 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

Gráfico 8 – Macro Driver Custo Benefício 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018
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Gráfico 9 – Macro Driver Infraestrutura com o polo 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

Gráfico 10 – Macro Driver Serviços Estudantis 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018
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Gráfico 11 – Macro Driver Infraestrutura Blackboard 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

Gráfico 12 – Macro Driver Professores 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018
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Gráfico 13 – Macro Driver Coordenadores 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

De acordo com os resultados da satisfação geral a maioria dos alunos que
avaliaram os cursos na modalidade à distância oferecidas pela instituição estão
satisfeitos com a instituição. Apenas é preciso atenção para dois macros Drivers,
Serviços estudantis e Comunicação, os quais foram sinalizados para a instituição que
para o ano de 2019 promoverá ações específicas para melhorar a percepção dos
alunos.
Além da Satisfação Geral dos Alunos desta modalidade, faz-se necessário
apresentar, a título de exemplo, a satisfação de alguns cursos da referida modalidade
para entendimento específico na esfera dos cursos nesta modalidade.
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CURSO COMÉRCIO EXTERIOR
Gráfico 14 – Grau de Satisfação Geral dos Alunos do Curso de Comércio Exterior 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

De acordo com o gráfico apresentado sobre a Pesquisa de Satisfação com os
alunos do curso Comércio Exterior, verificou-se que a maioria dos alunos estão
satisfeitos com o curso, principalmente no que tange aos Drivers Coordenação,
Professores, Curso e Imagem. Apenas é preciso atenção para o macro Driver
Comunicação, o qual foi sinalizado para a instituição que para o ano de 2019
promoverá ações específicas para melhorar a percepção dos alunos.
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CURSO HISTÓRIA
Gráfico 15 – Grau de Satisfação Geral dos Alunos do Curso de História 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

De acordo com o gráfico apresentado sobre a Pesquisa de Satisfação com os
alunos do curso História, verificou-se que a maioria dos alunos estão satisfeitos com o
curso, principalmente no que tange aos Drivers Imagem, Curso e Professores. É
preciso atenção para os macros Drivers Serviços Estudantis, Coordenação e
Comunicação, os quais foram sinalizados para a instituição que para o ano de 2019
promoverá ações específicas para melhorar a percepção dos alunos.
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CURSO ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Gráfico 16 – Grau de Satisfação Geral dos Alunos do Curso de Análise de Desenvolvimento de
Sistemas 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

De acordo com o gráfico apresentado sobre a Pesquisa de Satisfação com os
alunos do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, verificou-se que a maioria
dos alunos não estão satisfeitos com o curso, principalmente no que tange aos Drivers
Imagem, Comunicação, Professores e Serviços Estudantis. Os alunos estão satisfeitos
com o curso, bem como com a coordenação do curso. Essa situação foi sinalizada
para a instituição que para o ano de 2019 promoverá ações específicas para melhorar
a percepção dos alunos.
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CURSO ANÁLISE DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gráfico 17 – Grau de Satisfação Geral dos Alunos do Curso de Gestão de Tecnologia da
Informação 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

De acordo com o gráfico apresentado sobre a Pesquisa de Satisfação com os
alunos do curso Gestão de Tecnologia da Informação, verificou-se que parte dos
alunos estão satisfeitos com o curso, principalmente no que tange aos Drivers
Coordenação, Imagem e Comunicação. É preciso atenção para os macros Drivers
Curso e Professores, os quais foram sinalizados para a instituição que para o ano de
2019 promoverá ações específicas para melhorar a percepção dos alunos.
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CURSO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Gráfico 18 – Grau de Satisfação Geral dos Alunos do Curso de Negócios Imobiliários 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

De acordo com o gráfico apresentado sobre a Pesquisa de Satisfação com os
alunos do curso Negócios Imobiliários, verificou-se que a maioria dos alunos estão
satisfeitos com o curso, principalmente no que tange aos Drivers Imagem, Curso,
Coordenação e Professores. É preciso atenção para os macros Drivers Serviços
Estudantis e Comunicação, os quais foram sinalizados para a instituição que para o
ano de 2019 promoverá ações específicas para melhorar a percepção dos alunos.

ENSINO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
Para 2018 não houve oferta de cursos técnicos na instituição.
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ENSINO PÓS-GRADUAÇÃO
De acordo com o PDI, a pós-graduação é um sistema de formação intelectual
que privilegia a pesquisa e ensino, objetivando o aprofundamento dos conhecimentos
acadêmicos e técnico-profissionais, em campos específicos do saber, em segmento à
graduação.
A seguir os objetivos delineados para a Pós-Graduação da Universidade
Salvador, constantes no PDI da instituição:

PÓS-GRADUAÇÃO

ÁREA

OBJETIVOS
Promover oportunidades de formação continuada e capacitação aos profissionais de nosso estado;

Formar docentes, pesquisadores e profissionais especializados;

Ampliar a integração entre Universidade e a comunidade.

ENSINO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
A UNIFACS oferece a pós-graduação lato sensu na modalidade de cursos de
especialização e MBA, sendo que seu planejamento prevê a definição das
competências técnicas e comportamentais a serem desenvolvidas pelo estudante ao
longo do curso e a organização dos conteúdos e módulos, com os objetivos específicos
e formados por componentes curriculares, inseridos conforme o encadeamento lógico
do percurso formativo pretendido. (PDI 2018-2022)
Em 2018 foram lançados 17 novos cursos de Pós-Graduação e MBA. Com
ofertas nos campi Costa Azul, Lapa e Feira de Santana, onde foram oferecidas
oportunidades de capacitação em todas as áreas do conhecimento, afinadas com as
necessidades do mercado de trabalho.
A seguir lista dos cursos lançados em 2018:
•
•

Especialização de Projetos Integrados de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo
com Ênfase em Arquitetura Paisagística
Especialização de Projetos Integrados de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo
com Ênfase em Conjuntos Arquitetônicos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especialização de Projetos Integrados de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo
com Ênfase em Desenho Urbano
Especialização em Direito Médico e Bioética
Especialização em Assistência em Oncologia e Onco-hematologia com Ênfase
na Multidisciplinaridade
Especialização em Boas Práticas em Logística e Legislação Aplicada à
Farmácia
Especialização em Enfermagem Geriátrica
Especialização em Desenvolvimento para Dispositivos Móveis
MBA em Bussiness Transformation
Especialização em Construção Sustentável em Edifícios
Especialização em Engenharia de Segurança de Processo
MBA em Negócios Internacionais e Risco Político
Especialização em Jogos, Dinâmicas e Práticas para Seleção e
Desenvolvimento de Pessoas
Especialização em Educação Musical com Ênfase no Ensino Básico
Especialização em Urgência, Emergência e Terapia Intensiva Veterinária
Especialização em Negócios Imobiliários
MBA em Gestão de Negócios em Saúde – Clínica AMO (Curso In Company)

Em 2018 a Pós-Graduação Lato Sensu alcançou o número de 2830 alunos,
destes 1837 novos ingressantes, onde puderam atuar 355 professores nos mais
variados componentes curriculares, distribuídos nos cursos da referida área.
A seguir quadro com a quantidade dos cursos oferecidos por campi:
Quadro 9 – Quantidade de Cursos Oferecidos por Campi 2018
CAMPUS
COSTA AZUL

LAPA FSA

CURSOS OFERTADOS POR CAMPI

63

16

26

CURSOS COM TURMA INICIADA

35

10

8

50
Fonte: Regulação (2018)

13

11

TURMAS INICIADAS

No que se refere aos resultados da autoavaliação da referida área, temos os
seguintes dados:
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Gráfico 19 – Grau de Satisfação Geral da Pós-graduação Lato Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

Gráfico 20 – Macro Driver Custo Benefício da Pós-graduação Lato Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018
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Gráfico 21 – Macro Driver Infraestrutura da Pós-graduação Lato Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

Gráfico 22 – Macro Driver Curso da Pós-graduação Lato Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

Gráfico 23 – Macro Driver Professores da Pós-graduação Lato Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018
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Gráfico 24 – Macro Driver Coordenadores de Curso da Pós-graduação Lato Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

Gráfico 25 – Macro Driver Comunicação da Pós-graduação Lato Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

Gráfico 26 – Macro Driver Imagem da Pós-graduação Lato Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018
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Gráfico 27 – Macro Driver Serviços Estudantis da Pós-graduação Lato Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

Gráfico 28 – Macro Driver Serviços Acadêmicos da Pós-graduação Lato Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

De acordo com os resultados da satisfação geral a maioria dos alunos que
avaliaram os cursos da Pós-graduação Lato Sensu estão satisfeitos com a UNIFACS.
Apenas é preciso atenção para dois macros Drivers, Serviços estudantis e
Comunicação, os quais foram sinalizados para a instituição que para o ano de 2019
promoverá ações específicas para melhorar a percepção dos alunos.
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ENSINO PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
A UNIFACS oferta a pós-graduação stricto sensu através das seguintes
modalidades de cursos:
a) Doutorado,

destinado

a

formação

científica

e

cultural

ampla

e

aprofundada, com duração máxima de 48 meses. Confere o título de
“Doutor”.
b) Mestrado Acadêmico, etapa conclusiva em si mesma ou como fase
preliminar do Doutorado, destinado a aperfeiçoar a competência científica
e profissional dos graduados, com duração máxima de 24 meses. Confere
o título de “Mestre”.
c) Mestrado Profissional, etapa conclusiva em si mesma ou como fase
preliminar do Doutorado, conforme especificidade de cada área, que
oferece

contribuição

efetiva

à

pesquisa

aplicada,

integrando

o

conhecimento gerado à atividade profissional, com duração máxima de 24
meses. Confere o título de “Mestre”.
A seguir com os cursos oferecidos na IES nas três modalidades:
Figura 5 – Modalidades dos Cursos Stricto Sensu

Fonte: Coordenação Stricto Sensu (2018)
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Na perspectiva do atendimento as diretrizes específicas no stricto sensu:

1.

Sobre a constituição do corpo docente qualificado, que atenda às

exigências estabelecidas pelas comissões das áreas da CAPES – Foi
dado continuidade ao Programa de Apoio a Estágio Pós-Doutoral no
Exterior com a aprovação de Prof. Jose Menezes para posdoc em
Salamanca em 2019.1 e a conclusão do posdoc de Prof. Noelio Spinola,
na Universidade Nova de Lisboa, em 2018.1.
2.

Em relação a preservar a vocação tecnológica e humanística

institucional, houve a manutenção dos cursos existentes, que atendem a
ambas as áreas e proposição, por via de APCN de dois novos doutorados,
um na área de Humanas (em Direito, Governança e Políticas Públicas) e
outro na área Tecnológica (em Inovação em Organizações e Processos).
O primeiro foi recusado, apesar de seu mérito, pois o curso de mestrado
que lhe serve de base ainda não completou um período avaliativo. O
segundo, teve a indicação de submissão para outra área, providência que
será tomada em 2019.
3.

A diretriz de incentivo e promoção a disseminação da produção

científica de elevado padrão, verificou-se que os programas do Stricto
Sensu mantém quatro periódicos científicos: Revista de Desenvolvimento
Econômico - RDE, Revista Gestão e Planejamento, Revista de Sistemas e
Computação e Revista Eletrônica de Energia. Também foram mantidos os
eventos científicos promovidos pelos cursos como a XV Semana de
Análise

Regional

e

Urbana,

o

VI

Seminário

de

Pesquisa

em

Administração, o I POLIPUB, seminário do Mestrado em Direito,
Governança e Políticas Públicas dentre outros eventos promovidos em
parceria com outras Instituições.
4.

Sobre a promoção de participação de professores estrangeiros, o

stricto teve duas novas professoras estrangeiras que passaram a compor
o

corpo

docente

colaboradoras:

dos

Prof.

programas

Maria

Ester

da

UNIFACS

Quinteiro,

da

como

docentes

Universidade

de

Salamanca, no Programa de pós-Graduação em Desenvolvimento
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Regional e Urbano e Prof. Maria Cristina Lobo, da Universidade
Portucalense, no Mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas.
5.

Preparação do APCN do Mestrado em Saúde Global para ser

lançado em 2019.

No que se refere aos resultados da autoavaliação da referida área, temos os
seguintes dados:
Gráfico 29 – Grau de Satisfação Geral dos Alunos da Pós-graduação Stricto Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

Gráfico 30 – Macro Driver Custo Benefício da Pós-graduação Stricto Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018
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Gráfico 31 – Macro Driver Infraestrutura da Pós-graduação Stricto Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

Gráfico 32 – Macro Driver Curso da Pós-graduação Stricto Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

Gráfico 33 – Macro Driver Professores da Pós-graduação Stricto Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
62

Gráfico 34 – Macro Driver Coordenadores de Curso da Pós-graduação Stricto Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

Gráfico 35 – Macro Driver Comunicação da Pós-graduação Stricto Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018
Gráfico 36 – Macro Driver Imagem da Pós-graduação Stricto Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018
Gráfico 37 – Macro Driver Serviços Estudantis da Pós-graduação Stricto Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018
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Gráfico 38 – Macro Driver Serviços Acadêmicos da Pós-graduação Stricto Sensu 2018

Fonte: Autoavaliação CPA / UNIFACS 2018

De acordo com os resultados da satisfação geral a maioria dos alunos que
avaliaram os cursos da pós-graduação stricto sensu estão muito satisfeitos com a
UNIFACS. Apenas é preciso atenção para dois macros Drivers, Serviços estudantis e
Comunicação, os quais foram sinalizados para a instituição que para o ano de 2019
promoverá ações específicas para melhorar a percepção dos alunos.

PESQUISA
A pesquisa na UNIFACS é desenvolvida de forma integrada às atividades de
ensino e extensão universitária, através dos grupos de pesquisa institucionais,
orientando-se por uma política de resultados e por parâmetros de qualidade
previamente estabelecidos de acordo com os referenciais dos órgãos de fomento
nacionais e internacionais. A produção científica da Universidade busca alcançar
resultados técnicos-científicos que, dentro de visão estratégica da Instituição,
repercutam em ações concretas que atendam às necessidades do desenvolvimento
regional e nacional. (PDI – 2018-2022)
A seguir estão descritos os objetivos elencados para a referida área para o
quinquênio vigente no PDI:

POLÍTICA DE PESQUISA

ÁREA

OBJETIVOS

AÇÕES
Elevar o IPC, anualmente, buscando atingir a meta
mínima de 1 B2 para professores com até 12 horas de
pesquisa, 1 B1 (ou equivalente) para os professores da
graduação com CH entre 12 e 20 horas e 1 A1 (ou
equivalente) para professores do Stricto Sensu.

Fomentar o crescimento da produção
científica qualificada.

Elevar o número total de publicações do corpo docente
da UNIFACS, incentivando as publicações indexadas na
base Scopus.
Identificar e viabilizar alternativas para a tradução de
artigos, em apoio aos professores, como forma de
elevar o número de publicações.
Mapear os existentes e priorizar a contratação de
professores com fluência em inglês para os cursos
stricto sensu.
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Consolidar os atuais grupos de pesquisa e fomentar o
aumento dos grupos de pesquisa, com foco na área da
Saúde
Desenvolver corpo docente para a prática
da pesquisa

Aumentar a participação dos estudantes em
programas de iniciação científica

Realizar oficinas e capacitações regulares para o corpo
docente na área de investigação científica.
Ampliar a quantidade de cursos participantes do
Programa de Iniciação Científica.
Alcançar 90% de cursos do Campus Salvador
participantes do Programa de Iniciação Científica.

Em 2018 o IPC geral foi de 177,96, que na média seria 0,88 e representa um
artigo A2 indexado para os 200 pesquisadores avaliados. Dos que possuem mais de
20h (61 docentes) a média é que cada um teve 2 artigos A1 indexado, dos que tem até
12/h (15 docentes) e os que não possuem horas e mesmo assim produzem a
equivalência seria de um artigo B2 não indexado para cada um dos 124 docentes. A
meta vem sio não apenas atendida, mas superada, principalmente pela qualificação
dos periódicos e não apenas pelo volume destas publicações.
Em 2017 foram 42 artigos em periódicos indexados no SCOPUS e em 2018
foram 47, um aumento de 10%. O que vem tendo um crescimento interessante são as
publicações dos docentes que não estão ligados ao stricto sensu, principalmente da
Escola de Saúde de 2017 para 2018, onde cresceram 46% no total dos artigos desta
base.
No que tange a ação de identificar e viabilizar alternativas para a tradução de
artigos, em apoio aos professores, como forma de elevar o número de publicações,
apesar da área de pesquisa da Instituição ter lançado uma chamada em 2018, nenhum
docente utilizou a verba.
Em relação a mapear os existentes e priorizar a contratação de professores
com fluência em inglês para os cursos stricto sensu, o referido requisito está sendo
solicitado no processo seletivo das contratações. Inclusive as quatro últimas dos cursos
de Administração, de Desenvolvimento Regional e Urbano e de Direito, Governança e
Políticas Públicas possuem fluência na língua inglesa.
Em 2018 consolidou-se os grupos de pesquisa e aprovado um novo grupo
com fico na área de saúde Multidisciplinar de Estudos do Aparelho Digestivo em
pareceria com o Centro de pesquisa do Hospital São Rafael. Essa ação poderá ser
elevada com a criação do Mestrado em Saúde.
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Dando continuidade à ação de realização de oficinas e capacitações
regulares para o corpo docente na área de investigação científica, estas continuaram
sendo aplicadas nas duas edições do FIPPE de 2018, além disso foram divulgadas
capacitações online de outras instituições, editoras e órgãos que conversam com a
pesquisa.
Em 2018 foram 381 alunos desenvolvendo projetos na iniciação científica, um
crescimento de quase 2%. Em 2018 a UNIFACS alcançou a participação de 80% dos
cursos no Programa de Iniciação Científica.

EXTENSÃO

A Extensão Comunitária objetiva priorizar as ações tipicamente direcionadas à
responsabilidade socioambiental e cultural, buscando envolver a comunidade
acadêmica da UNIFACS na relação Universidade-Sociedade. Desenvolve-se também
por componentes curriculares como as Atividades Complementares e programas
ligados à consciência ambiental para a sustentabilidade, ao estímulo ao engajamento
cidadão e produção de ações de valorização da cultura local e/ou regional. O esforço
no emprego da multidisciplinaridade em seus projetos visa permitir a inovação,
estimular ações integradas e permitir o atendimento de novas demandas importantes
para a sociedade.
Na UNIFACS, a Extensão se expressa em duas dimensões: a plena, através da
prestação de serviços externos com base no patrimônio de conhecimentos da
Universidade e a comunitária, voltada para o público interno visando ampliar o
conhecimento da realidade social profissional, a experiência da cidadania ativa e o
aprofundamento de vivência da cultura. Alinhada com a missão institucional da
Universidade, a política de extensão determina as estratégias que devem ser seguidas
para a consolidação das ações extensionistas em associação ao desenvolvimento
regional. (PDI, 2018-2022)
A seguir estão descritos os objetivos elencados para a referida área para o
quinquênio vigente no PDI:
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ÁREA

OBJETIVOS
Ampliar as atividades de extensão

AÇÕES
Aumentar voluntariado no eixo ambiental
Aumentar voluntariado no eixo cultural
Elevar para 10 o número de patentes produzidas pela
UNIFACS, estimulando a produção de tecnologias,
metodologias, produtos, serviços e outras formas de
inovação.

POLÍTICA DE EXTENSÃO

Identificar e formalizar pontos focais para a área de
inovação em cada Escola

Ampliar os indicadores de
Empreendedorismo e Inovação

Elaborar e realizar um calendário anual de eventos de
sensibilização da comunidade interna para a o
empreendedorismo e a inovação.
Promover a aproximação com o setor produtivo e de
serviços desenvolvendo soluções técnico-tecnológicas
para as empresas com a participação de professores e
alunos, a partir dos projetos e trabalhos acadêmicos.
Incentivar e viabilizar projetos de inovação em Educação
e Práticas Pedagógicas, em apoio à evolução das
competências do corpo acadêmico da Universidade.
Ampliar para 8 o número de empresas incubadas na
UNIFACS.

Atender demandas sociais identificadas por
meio de ações de extensão universitária

Ampliar a sensibilização da comunidade
interna para questões relacionadas com
diversidade, direitos humanos e cultura da
paz

Consolidar o Programa de Educação
Ambiental

Ampliar a quantidade de pessoas beneficiadas pelas
ações de extensão em 5% ao ano
Ampliar a quantidade de eventos realizados sobre as
temáticas
Atingir 80% dos colaboradores e professores treinados
pelo Comitê de Direitos Humanos, Diversidade e Cultura
da Paz.
Ampliar o volume de resíduos coletados pelas
cooperativas parceiras nos campi

A Extensão Comunitária objetiva priorizar as ações tipicamente direcionadas à
inclusão social e responsabilidade socioambiental e a promoção cultural,
buscando envolver a comunidade acadêmica da UNIFACS na relação UniversidadeSociedade.
A Unifacs atende aos requisitos do PDI, na área de Extensão Comunitária
através do desenvolvimento de Programas apoiados em 4 Eixos, como demonstra a
figura abaixo:
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Figura 6 – Eixos Extensão Comunitária

Fonte: Extensão (2018)

A consolidação dos projetos de extensão desenvolve-se em consonância com
a Política de Responsabilidade Social, por meio da implantação de componentes
curriculares como as Atividades Complementares e Projetos ligados aos Eixos
Social, Ambiental, Cultural e Esportivo mediante ações desenvolvidas nos diversos
Cursos através dos Núcleos de Extensão, com abrangência em toda a cidade do
Salvador, como demonstra o mapa abaixo:
Figura 7 – Abrangência da atuação Extensão Comunitária UNIFACS em Salvador 2018

Fonte: Extensão (2018)
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As Ações da Extensão Comunitária na Unifacs estão sendo desenvolvidas em
03 modalidades:
➢ do Programa de Apoio a Projetos de Extensão por meios de Projetos
de Extensão vinculados aos cursos de graduação e pós-graduação,
apoiados mediante edital lançado semestralmente pela Universidade.
➢ Atividades realizadas pelos Núcleos de Extensão, vinculados aos
Cursos de Graduação;
➢ Eventos de Responsabilidade Social, vinculados à Coordenação de
Extensão Comunitária;
No que se refere aos projetos desenvolvidos no âmbito do Programa de Apoio
a Projetos de Extensão o quadro abaixo indica a evolução das ações de Extensão
realizadas através dos Projetos de Extensão vinculados aos cursos de graduação e
pós-graduação, e em 2016 houve o crescimento tanto em número de projetos quanto
em número de voluntários engajados, atingindo mais de 10% dos alunos da UNIFACS.
Em 2017, esse resultado foi ampliado e em 2018 a instituição alcançou as metas de
crescimento em termos de ações, projetos, horas de atividades complementares e
impactos.
Gráfico 39 – Evolução Edital de Extensão 2013 - 2018

Fonte: Anuário de Extensão (2018)
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Ainda relacionado ao Programa de Apoio a Projetos de Extensão, em 2016
foram realizados 85 projetos, com envolvimento de 72 Docentes, que totalizaram 1.994
horas de Extensão comunitária. Em 2017 foram 91 projetos, com envolvimento de 98
Docentes, que totalizaram 2.241 horas de Extensão comunitária, com participação de
6.204 voluntários. Em 2018 o total de ações foi ampliado para realização de 98
projetos, com envolvimento de 82 Docentes, que totalizaram 2.200 horas de Extensão
comunitária, com participação de 8.373 voluntários.
Com as ações desenvolvidas nos projetos realizados foi gerado um impacto
positivo nas comunidades atendidas conforme o gráfico abaixo indica, a evolução do
público beneficiado com as ações vinculadas ao Programa de Apoio a Projetos de
Extensão:
Gráfico 40 – Evolução Edital de Extensão em relação ao alcance dos públicos interno e externo
2013 - 2018

Fonte: Relatórios de Extensão (2018)

Além das atividades desenvolvidas pelo Programa de Apoio ao Edital de
extensão, são realizados diversos atendimentos através dos Núcleos de práticas
profissionais, que objetivam promover:
•

Atendimentos profissionais gratuitos à comunidade, que são feitos pelos

estudantes através de supervisão técnica.
•

Pesquisas vinculadas às ações concretas empreendidas e desenvolvem-

se Trabalhos Finais de Curso e dissertações;
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•

Inserção dos estudantes em atividades práticas, a partir dos conteúdos

apreendidos

em

sala

de

aula,

mediante

supervisão

profissional

do

professor/supervisor.

A UNIFACS possui cinco Núcleos de Extensão:
•

CECI- Centro de Cidadania e Núcleo de Prática Jurídica (vinculados ao

Curso de Direito);
•

NPP- Núcleo de Prática Pedagógica (vinculado ao Curso de Letras);

•

NEPPSI – Núcleo de Práticas Profissionais em Psicologia;

•

NOS- Núcleo de orientação Psicossociais (vinculado ao Curso de Serviço

Social)
•

PISCO - Programa Integração Saúde Comunitária (vinculado à Escola de

Ciências da Saúde).

Fonte: Extensão (2018)
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Fonte: Extensão (2018)

Fonte: Extensão (2018)
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Fonte: Extensão (2018)

Para 2019 a área dará continuidade e expandirá o Programa de Engajamento
Cidadão Unifacs Recicla, FUSCA e Primeiro Tempo, este último criado em 2018.2:

Fonte: Extensão (2018)
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Fonte: Extensão (2018)

Fonte: Extensão (2018)

A Universidade também busca atuar na intermediação entre iniciativas de
empreendedorismo e inovação existentes nas comunidades atendidas e as fontes de
financiamento e promoção disponibilizadas pelos programas governamentais e fundos
privados, assim como fomentar essas competências entre seus colaboradores,
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docentes e alunos, através de estruturas específicas vinculadas ao Centro de
Empreendedorismo e Inovação (CEI). (PDI 2018-2022)
No que tange as ações relacionadas CEI, temos como resultados de 2018:
* Empresas pré-incubadas 8 e incubadas 6;
* Nova sede do CEI, na Rua Vieira Lopes, nº 02, Anexo A, PA7 – Campus Rio
Vermelho;
* Patentes registradas: 3
* Clube de Empreendedorismo realizou 5 eventos com mais de 600
participantes.

DIMENSÃO 4: Comunicação com a Sociedade
A política de Comunicação e Relacionamento prevê a promoção a
comunicação integrada da UNIFACS com seus diversos públicos de forma sistemática
e coordenada em um processo de consolidação da marca da Instituição.
A seguir estão descritos os objetivos elencados para a referida área no PDI:

POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO

ÁREA

OBJETIVOS
Implantar novos canais de relacionamento
com egressos.

AÇÕES
Criação de Portal de Egressos

Realizar atividades e/ou eventos
semestrais conectando egressos e os
atuais alunos.

Realizar atividades e/ou eventos semestrais conectando
egressos e os atuais alunos.

Intensificar as ações que permitam um
melhor atendimento dos estudantes.

Implantar o Agendamento de Atendimento.

Intensificar as ações que permitam um
melhor atendimento dos estudantes.

Implantar o atendimento via Chat
Humanizar a marca UNIFACS

Promover as atividades acadêmicas atravês dos canais
de comunicação oficiais da UNIFACS (site, portal do
Consolidar o posicionamento da UNIFACS estudante, UNIFACS VIVA, murais e portal do professor)
por meio da Comunicação Institucional de
forma a reforçar o sentimento de
pertencimento e orgulho na comunidade
Explorar as ações do Centro de empreendedorismo e
acadêmica, bem como fortalecer a
inovação (CEI), da Central de Carreiras e do International
credibilidade da instituição junto a
Oficce de forma a transmitir o conceito do
comunidade externa, considerando os
#vivaauniversidade.
pilares estratégicos da universidade.

Promover as atividades acadêmicas na mídia espontânea
através da assessoria de imprensa

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
75

No que tange aos Egressos em 2018, ações foram continuadas e novas
ações implantadas na Instituição. O portal do Egresso foi implantado em 2018, com
indicação da área para melhorias e ampla divulgação para 2019.

Fonte: Central de Carreiras (2018)

Fonte: Central de Carreiras (2018)

Em relação a utilização da página do LinkedIn em 2018, verificou-se mais de
900 conexões na Central de Carreiras Alumni UNIFACS. Este é um espaço dedicado
ao egresso da UNIFACS, com o objetivo de assessorá-lo quanto ao seu
posicionamento diante do mercado de trabalho, com orientações de carreira, dicas
profissionais, divulgação de oportunidades e muito mais.
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Fonte: Central de Carreiras (2018)

Dando continuidade em 2018 das ações da Central de Carreiras, além das
ações acima apresentadas houve também o desenvolvimento do cronograma de
eventos para participação de egressos e também eventos, em que os respectivos
egressos foram convidados para compartilhar sua prática profissional com os
estudantes.
A seguir os gráficos de atendimentos da Central de Carreiras, bem como as
vagas de estágio e emprego:

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
77

Gráfico 41 – Atendimento Central de Carreiras em Salvador 2018

Fonte: Central de Carreiras (2018)

Gráfico 42 – Atendimento Central de Carreiras em Feira de Santana 2018

Fonte: Central de Carreiras (2018)
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Gráfico 43 – Comparativo da divulgação das vagas de Estágio e Emprego em Salvador 2017-2018

Fonte: Central de Carreiras (2018)

Gráfico 43 – Comparativo da divulgação das vagas de Estágio e Emprego em Feira de Santana
2017-2018

Fonte: Central de Carreiras, 2018.

No que tange aos eventos de 2018, a Instituição estabeleceu um cronograma
que foi amplamente divulgado e difundido entre os estudantes, com a realização de 75
eventos realizados em Salvador e 13 eventos realizados em Feira de Santana no
referido ano:
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Fonte: Central de Carreiras (2018)

Foi realizada a Feira de Estágio & Emprego e Estágio em 2018 no Campus
Professor Barros, onde 22 empresas participaram com cadastro de currículos de 454
alunos. Além da participação dos alunos nas palestras, workshops, oficinas e
processos seletivos.

Fonte: Central de Carreiras (2018)
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Fonte: Central de Carreiras (2018)

Da mesma forma a ação foi desenvolvida em Feira de Santana, onde 15
empresas participaram. Além da participação dos alunos nas palestras, workshops,
oficinas e processos seletivos.

Fonte: Central de Carreiras (2018)

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
81

Fonte: Central de Carreiras (2018)

Outra ação importante desenvolvida em 2018 foi o Banco de Cadastro, onde
foram realizados 620 cadastros em Salvador e Feira de Santana.

Fonte: Central de Carreiras (2018)
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Gráfico 44 – Cursos impactados com a Semana de Cadastramento 2018

Fonte: Central de Carreiras (2018)

Outra ação importante desenvolvida em 2018 foram os eventos de
empregabilidade envolvendo 30 egressos. A seguir lista dos eventos em que os
egressos se conectaram com os estudantes:

Quadro 10 – Egressos conectados com os estudantes em eventos 2018

Fonte: Central de Carreiras (2018)
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Quadro 11 – Egressos que participaram em eventos de Empregabilidade 2018

Fonte: Central de Carreiras (2018)

Os alunos que participaram dos eventos da área em 2018 apresentaram alto
nível de satisfação com as ações, conforme gráficos abaixo:

Gráfico 45 – Grau de Satisfação dos alunos nos eventos de Empregabilidade 2018

Fonte: Central de Carreiras (2018)

Quanto a ação de implantação de agendamento de atendimento, este foi
implantado em 2018, sendo avaliado e com isso melhorado, ampliando a sua gama de
solicitações para os estudantes. A área tem no seu plano de ação ampliação em 2019
de outros itens solicitados pela comunidade discente.
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No que tange a implantação de atendimento via Chat, o mesmo foi
reprogramado para implantação em abril de 2019, devido a adequação do aplicativo as
necessidades da IES.
A Comunicação da UNIFACS está ancorada no seu posicionamento, que
explora o diferencial de ser uma universidade, visando comunicar para todos os seus
públicos tudo que uma Universidade tem para oferecer, considerando os pilares de
Qualidade Acadêmica, Tradição, Empregabilidade e Internacionalidade, além dos eixos
de Inovação, Acessibilidade e Responsabilidade Social.
As estratégias de comunicação consideram as necessidades de informação e
relacionamento de cada público de interesse a saber: Estudantes e Diplomados de
Graduação, Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu, Educação a Distância, Cursos
Técnicos e cursos de Extensão; Professores, tutores e gestores acadêmicos;
Dirigentes e colaboradores; Estudantes e egressos do ensino médio e pessoas com
interesse em uma formação continuada; Formadores de Opinião: meios de
comunicação e instituições reguladoras da área de educação; Sociedade; Órgãos
Governamentais.
Com o objetivo de estabelecer e manter o relacionamento com as suas partes
interessadas a UNIFACS disponibiliza diversos canais de comunicação como: Site
Institucional, Intranet, Portal do Professor, Portal do Estudante, Redes Sociais oficiais
da Instituição, Informativo UNIFACSVIVA, Murais, Ouvidoria, Central de Atendimento
ao Estudante e Central de Atendimento ao Candidato.
No que tange a abordagem nas redes sociais a UNIFACS utiliza a estratégia
de humanização. Os perfis da UNIFACS são canais de relacionamento online através
do qual os usuários podem “Viver a Universidade”, acompanhando, curtindo,
comentando e compartilhando, histórias, conteúdos e dicas úteis para os seus estudos
e desenvolvimento profissional, gerando desta forma mídia espontânea. Nelas a
Universidade é apresentada de forma humanizada, com linguagem leve, dando
visibilidade aos estudantes, professores e acontecimentos que promovem prestigio à
imagem da Instituição, fomentando nas mídias sociais uma interação positiva
construindo uma boa reputação para a marca frente todos os seus públicos.
A UNIFACS está presente em 5 redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn e Youtube. Todos os conteúdos produzidos para estes canais levam em
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consideração a estratégia de abordagem da marca nos meios digitais, bem como, as
linguagens e formatos específicos de cada rede social. A UNIFACS possui também
uma comunidade no Linkedin exclusiva para comunicação e relacionamento com
diplomados. Com mais de 139 mil seguidores na página do Facebook, rede social mais
popular do Brasil, a UNIFACS está on-line com taxa de 90% de respostas aos
usuários. Apresentamos taxa de crescimento de 100% no Instagram, a segunda rede
mais utilizada pelo nosso público, e 20% de crescimento no LinkedIn, principal rede de
relacionamento profissional (dados 2018).
Sobre as ações relacionadas a divulgação das atividades acadêmicas a
comunicação utiliza todos os canais de comunicação da instituição, além das redes
sociais:
•

Site Institucional: com mais 1 milhão de visualizações por mês, e mais de 9
milhões de visualizações no ano de 2018, o site da UNIFACS funciona como um
portal de informações de cursos, processos seletivos, notícias e eventos da
instituição, localização dos campi, editais de pesquisa, projetos de Extensão
Comunitária e links para todos os serviços oferecidos pela instituição. O site é
constantemente atualizado considerando as tendências e tecnologias do
mercado, com foco na melhoria da velocidade de acesso e navegabilidade das
informações pelo usuário. O site da UNIFACS também é responsivo, permitindo
ao usuário acessar todos os ambientes através de um dispositivo móvel.

•

Portal do Estudante: Canal exclusivo entre a UNIFACS e seus estudantes,
neste ambiente virtual o aluno encontra todas as informações acadêmicas,
financeiras, comunicados importantes, campanhas e eventos da instituição.
Neste ambiente o aluno realiza sua matrícula on-line, tem acesso a suas notas,
matriz curricular, atividades complementares, acesso a biblioteca, processos de
formaturas, manuais, solicitação de documentos, entre outros serviços e
informações importantes para sua rotina acadêmica.

•

Comunicação Dirigida: Utilizamos o e-mail MKT, SMS, card whatsapp, como
importante ferramenta de comunicação dirigida para nosso público interno
(colaboradores, professores e estudantes). Onde divulgamos informações
institucionais, eventos acadêmicos, programas de estágio, de intercambio, entre
outros.
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•

Murais informativos: Todos os prédios de aulas da UNIFACS possuem murais
para divulgação dos principais eventos acadêmicos. Os murais são utilizados
pela instituição, mas também pelos alunos para divulgação de seus projetos e
eventos.

•

UNIFACSVIVA: A UNIFACS possui um jornal interno para divulgação dos
principais acontecimentos da instituição, rotinas acadêmicas, pesquisa e
extensão, projetos de docentes e discentes, destaques das Escolas de Saúde,
Negócios, Direito e Hospitalidade, Comunicação, Design e Educação,
Arquitetura,

Engenharia

internacionalidade,

e

TI.

acessibilidade

Informações
e

sobre

responsabilidade

empregabilidade,
social

são

temas

explorados em todas as edições. O veículo também tem como objetivo promover
a discussão de temas relevantes como diversidade, questões étnicas raciais e
ambiental. O UNIFACS VIVA foi lançado em março de 2016, substituindo o
antigo jornal “De Hoje a Oito” e continua com edições até a presente data.

INTERNATIONAL OFFICE
51 publicações em 2018 no Facebook, Instagram e UNIFACS VIVA
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CENTRAL DE CARREIRAS
42 publicações em 2018 no Facebook, Instagram e UNIFACS VIVA
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CEI
16 publicações em 2018 no Facebook, Instagram e UNIFACS VIVA

A UNIFACS possui um consolidado relacionamento com Imprensa regional e
local através de sua gerência de Marketing e Assessoria de Imprensa. A Imprensa é
mais um canal utilizado pela UNIFACS para divulgar e promover os serviços
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educacionais para o público externo, visando gerar uma percepção sobre as
oportunidades de formação e educação continuada disponíveis na UNIFACS.
Considerando a atividade de assessoria de imprensa, visando a consolidação
do relacionamento com a imprensa local e disseminação de informações da instituição
a UNIFACS desenvolve um trabalho segmentado por praça, Salvador e Feira de
Santana. Em 2018 apresentamos os seguintes resultados: a UNIFACS está em 1º
lugar entre as IES em Salvador, com 46,9% de todas as inserções positivas do
segmento. No que tange a Feira de Santana também mantém o 1º lugar entre as IES
da região com 37,7% de todas as inserções positivas do segmento.

DIMENSÃO 9: Política de Atendimento aos Discentes
A Política de Atendimento aos Discentes apresenta interface com as demais
políticas institucionais ao estabelecer ações que perpassam pela definição de critérios
de ingresso de estudantes e pelo estabelecimento de programas de apoio
psicopedagógico e financeiro, criando condições para a sua permanência na
instituição. Nesta perspectiva, os discentes contam com um sistema votado a sua
integração. acompanhamento e desenvolvimento acadêmico, cujas as ações se
estendem aos egressos, buscando desenvolver o senso de pertencimento permanente
destes com a comunidade acadêmica ao oferecer, inclusive oportunidade para
educação continuada. (PDI 2018-2022)
A seguir estão descritos os objetivos elencados para a referida área no PDI:

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS
DISCENTES

ÁREA

OBJETIVOS

AÇÕES

Estabelecer convênios com instituições de
ensino superior e organizações de outros
Consolidar os acordos vigentes e identificar novas
países, com o objetivo de promover
parcerias sob demandas das áreas
mobilidade acadêmica e ampliar as ações
voltadas para promoção da
Priorizar os locais aonde não temos inserções
internacionalidade dentro e fora do
campus.

Desenvolver programas e projetos em
colaboração com outras instituições.

Formatar e implantar o Programa de Dupla Titulação em
todas as Escolas e Área de Pós-graduação Lato Sensu
(Dupla Titulação)

Elevar os índices de percepção dos
alunos quanto à Internacionalidade
presente na UNIFACS, proporcionando
experiências internacionais diversas no
próprio campus.

Fomentar ações de internacionalidade em casa como
Palestras, eventos, feiras, oferta de idiomas, programas
de recepção de estrangeiros, disciplinas em inglês, entre
outros.
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Fomentar a participação de professores
em ações de internacionalidade.

Receber indicação das escolas semestralmente do
professor designado para compor o Grupo de Apoio à
Internacionalidade e traçar meta de trabalho para definir
estratégias e atividades pertinentes à cada escola, além
de contar com a colaboração dos mesmos para as
atividades realizadas pelo IO.

Consolidar informações de
internacionalidade, para tomada de
decisões.

Produzir o Anuário de Internacionalidade

Consolidar a oferta de disciplinas do
Módulo Internacional para alunos dos
cursos de graduação UNIFACS e ampliar
a oferta de disciplinas, bem como a
presença de todas as escolas.

Tentar garantir a oferta de no mínimo 4 disciplinas por
semestre e ampliar a oferta gradativamente a avaliando o
cenário orçamentário e estratégico

Desenvolver iniciativas para ampliar a quantidade de
estudantes da UNIFACS que fazem curso de língua
estrangeira na IES.
Estimular e desenvolver programas com
foco na promoção da internacionalidade
dentro da Universidade

Ampliar a implantação do Inglês especializado
(instrumental) para cursos de graduação e pósgraduação.
Implantar o Módulo Internacional na Pós-graduação Lato
Sensu.

Elevar para 200 o número de empresas
presentes em eventos nos campi ou o
equivalente a 1% do FTE do corpo
discente.

Ampliar a divulgação para a comunidade
acadêmica e intensificar os atendimentos
dos diversos serviços oferecidos

Ampliar a divulgação das atividades da
Central de Carreiras para a comunidade
acadêmica e intensificar os atendimentos
OC (Orientações de Carreira) e OP
(Orientações Profissionais)

Realizar contato com empresas e proporcionar eventos
nos campi para aproximação destas com os alunos e
egressos.
Manter ações de acompanhamento com professores
supervisores de estágio.
Manter envio de e-mail marketing, intensificar divulgação
e acesso ao blackboard estabelecer parcerias com
escolas.

Manter envio de e-mail marketing, intensificar divulgação
e acesso ao blackboard estabelecer parcerias com
escolas.
Capacitar os colaboradores no uso de ferramentas de
interação e mediação.

Garantir maior interação e mediação
pedagógica dos cursos EAD.

Ampliar o número de participantes nas
oficinas de capacitação em Educação a
Distância. ofertadas.

Intensificar a sensibilização do corpo docente na
utilização de plataforma virtual como instrumental de
apoio pedagógico no processo ensino - aprendizagem
Produzir novos objetos de aprendizagem, utilizando
tecnologia que permita maior interatividade com os
alunos, incluir nos materiais didáticos dos Ambientes
Virtuais de Aprendizagem dos cursos EAD: e-books,
games, quizzes e vídeos interativos.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
91

Fomentar a internacionalidade na área de
pesquisa.

Consolidar os acordos vigentes e celebrar novos com
instituições parceiras para a promoção de cooperação
internacional voltada para a pesquisa, possibilitando aos
estudantes e docentes mobilidade acadêmica e
participação em projetos de pesquisa internacionais.

Estabelecer mecanismos e ações que
visem fidelizar o aluno à Instituição

Manter a concessão do Prêmio Mérito Acadêmico aos 3
melhores alunos de cada curso das modalidades (EAD e
presencial) buscando valorizar àqueles que têm melhor
desempenho.

Oferecer desconto na Pós-Graduação
Lato Sensu para 100% dos egressos dos
cursos de graduação.

Envio de comunicados para os diplomados da UNIFACS
sobre a Pós-Graduação com possibilidade de desconto no
curso.

Estabelecer mecanismos e ações que
visem fidelizar o aluno à Instituição

Oferecer condições diferenciadas que incentivem a
educação continuada dos discentes.

Cumprir a programação de eventos e
atividades voltadas à empregabilidade

Realizar a Feira de Empregabilidade, viabilizando a
oportunidade de oferta de vagas de estágio e ações de
cadastramento
Realizar eventos de Empregabilidade (palestras,
workshops e oficinas)

Aumentar a participação de empresas nos
eventos de empregabilidade.

Realizar contato com empresas e proporcionar eventos
nos campi para aproximação destas com oss alunos e
egressos.

Atendimento de 100% das demandas
psicopedagógicas dos alunos da
UNIFACS

Disponibilizar horários exclusivos pra atendimentos e
iniciar atendimentos no Campus Lapa

Estabelecer mecanismos e ações que
visem fidelizar o aluno à Instituição

Aplicação de teste de nivelamento em 100% dos alunos
calouros nas disciplinas introdutórias dos cursos de
Engenharia.
Manter a concessão do Título de Aluno Laureado,
buscando valorizar àqueles que têm melhor desempenho.

Realizar estratégias e ações que visem
fidelizar o aluno à Instituição melhorando a Ações de Relacionamento
sua satisfação e controlando a evasão
Ações de Retenção
estudantil.

Sobre as ações de Internacionalidade em 2018 tivemos os seguintes
resultados mediante as ações projetadas:
Treinamento de Feeders - O encontro liderado pela equipe Comercial da DMR
teve como objetivo capacitar a equipe de feeders, em relação às informações relativas
à Internacionalização na UNIFACS, destacando os atributos importantes para motivar
os estudantes das mais diversas escolas onde os feeders atuam pela UNIFACS.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
92

Fonte: International Office (IO) - 2018

Os professores da UNIFACS estiveram reunidos, entre os dias 22 de janeiro até
01 de fevereiro, no Fórum de Integração e Planejamento Pedagógico – FIPPE. Tratouse de uma iniciativa de formação continuada para todos os professores da
universidade, realizada pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), que integra a
Qualidade Acadêmica (QA).

Fonte: IO (2018)

BMI Workshop – São Paulo 28/02 a 01/03 - Há 31 anos, a BMI organiza os
principais eventos educacionais internacionais do mundo com um propósito claro de
ajudar a mobilidade global dos alunos. Em 2018, a BMI organizou 64 feiras
internacionais de educação, conferências e oficinas de networking em 15 países, o que
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atraiu mais de 100.000 delegados e visitantes. Os clientes da BMI incluem
universidades, faculdades, escolas secundárias, escolas de idiomas e organizações
educacionais nacionais (como British Council, Campus France, DAAD e Education
USA) de mais de 36 países.

Fonte: IO (2018)

Fonte: IO (2018)

Riesal FAUBAI Colômbia 11/03 a 16/03 - A conferência internacional realizada
no Rio de Janeiro incluiu workshops, palestras e sessões sobre internacionalização do
ensino superior. A cidade brasileira do Rio de Janeiro sediou a 30ª Conferência Anual
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FAUBAI 2018 - Associação Brasileira de Educação Internacional, de 14 a 18 de abril,
que reuniu representantes envolvidos na internacionalização do ensino superior.
Participaram da Conferência mais de 770 participantes - metade dos quais de 29
países, representando todos os continentes1 - entre os Diretores Internacionais,
Presidentes

e

Vice-Presidentes,

de

IESs,

representantes

de

organizações

internacionais, diplomatas, governos e empresas, além de especialistas, professores,
pesquisadores do Brasil e do exterior. O tema geral foi Internacionalização e Pesquisa:
Desafios e Estratégias e foram realizadas discussões sobre questões relacionadas à
implementação de políticas abrangentes de internacionalização e à atratividade da
pesquisa brasileira e do Brasil como destino para estudantes e pesquisadores
internacionais. Treze workshops pré-conferência foram realizados e proporcionaram
oportunidades para os participantes debaterem questões relacionadas com a gestão de
um escritório internacional, estratégia de internacionalização do ensino superior,
políticas para o acolhimento de refugiados em instituições de ensino superior, inglês
como meio de ensino, inclusão e mobilidade internacional. estudantes e faculdades
com necessidades especiais, universidades e rankings latino-americanos, entre outros.

Fonte: IO (2018)

O International Office (IO) da UNIFACS promoveu várias palestras e eventos
que agitou a universidade no mês de março.
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Fonte: IO (2018)

Palestra: “Oportunidades de estudos na França”. Campus France é agência
oficial de promoção do ensino superior francês Na ocasião, foram apresentados
oportunidades de estudos no país europeu no nível da graduação, mestrado e
doutorado, além dos processos de candidatura, pré-requisitos, benefícios para
estudantes, cursos de curta duração e bolsas de estudos, a palestra aconteceu na Sala
Harvard, no dia 13/03, campus Tancredo Neves no horário das 11h às 12h30.
Palestra:

“Oportunidades

de

Estudos

na

UPT

Portucalense.”

Uma

representante da Universidade de Portucalense esteve na UNIFACS e apresentou a
universidade para nossos alunos no dia 13/03, na Sala Harvard, campus Tancredo
Neves e relatou como viver uma experiência internacional lá. A Universidade
Portucalense é uma instituição pública de ensino superior cooperativo e de
investigação científica que iniciou a sua atividade em 1986. Está localizada na bela e
culturalmente rica e vibrante cidade do Porto, no norte de Portugal e dispõe de um
amplo e moderno campus, inserido no polo Universitário da Asprela, um dos maiores
da Europa, reconhecido pelo elevando grau de in ovação tecnológica e dispondo de
boas infraestruturas. No dia 14/03, o mesmo evento foi apresentado no campus fora de
sede, Feira de Santana.
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Palestra: “Oportunidades de Estudos na Argentina: Onde e Como será?” No
dia 14/03, no auditório do campus Tancredo Neves, a UNIFACS contou com a as
presenças do Consulado da Republica Argentina, Instituto Nacional de Promoção
Turística da Argentina e da Câmera Empresarial de Comércio Argentina –Bahia,
expondo para nossos estudantes a Argentina e seus sistemas educativos mais
reconhecidos da América Latina, com mais de 120 Universidades, Centros de Idiomas
e Escolas de Espanhol.

Fonte: IO (2018)

Palestra sobre estágios internacionais com a The InternGroup. O International
Office da UNIFACS promoveu no dia 13/04, das 11h às 12h30, na sala Harvard do
Campus Tancredo Neves (CTN), em Salvador, a palestra sobre estágios internacionais
com a The Intern Group. A convidada para esta edição do evento foi Samantha
Cameron – Global Partnerships Associate – The Intern Group, que compartilhou com
os estudantes informações sobre os programas de estágios internacionais em diversas
empresas do mundo e explicou os programas de bolsas e oportunidades para
estudantes brasileiros.
Evento FAUBAI 2018 Conference 14 a 18/04. A cidade brasileira do Rio de
Janeiro sediou a 30ª Conferência Anual FAUBAI 2018 - Associação Brasileira de
Educação Internacional, de 14 a 18 de abril, que reuniu representantes envolvidos na
internacionalização do ensino superior e contou com oficinas, palestras e sessões
sobre internacionalização do ensino superior. Participaram da Conferência mais de 770
participantes - metade dos quais de 29 países, representando todos os continentes
entre os Diretores Internacionais, Presidentes e Vice-Presidentes, de IESs,
representantes de organizações internacionais, diplomatas, governos e empresas,
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além de especialistas, professores, pesquisadores do Brasil e do exterior. O tema geral
foi Internacionalização e Pesquisa: Desafios e Estratégias.

Reunião com a comissão politécnica de Coimbra.

Fonte: IO (2018)

Tendo como coordenação o professor Carlos Martheo, os alunos de Direito da
UNIFACS estavam presente no The Annual Willem C. Vis International Commercial
Arbitration Moot, que aconteceu entre os dias 22 a 29/03/2018 em Viena. Entre os
alunos estavam Vida Sepulveda Noya Cardoso, Rafael Hermógenes Aragão de
Oliveira, Amanda Gabrielly Rodrigues de Andrade, Daniel Mascarenhas Isaac,
Fernanda Rocha Falcão Santos, Graziela de Souza Antunes, Marco Antonio Lima da
Cruz Filho e Felipe Silva de Almeida Cunha. O objetivo do Vis Arbitral Moot é fomentar
o estudo do direito comercial internacional e a arbitragem para resolução de disputas
comerciais internacionais através da sua aplicação a um problema concreto de um
cliente e para formar líderes de lei de amanhã em métodos de resolução alternativa de
litígios.

Fonte: IO (2018)
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O Grupo de Pesquisa Políticas e Episteme da Cidadania, coordenado pelo
Professor Dr. José Menezes, convidou todos para a entrevista “A ONU e os direitos
humanos: conquistas e desafios”, e a conferência “Relevância da investigación em
direitos humanos em uma sociedade em imensa transformação”, no dia 16 de abril,
tendo início às 14h.
Em parceria com os programas de Pós-graduação em Desenvolvimento
Regional e Urbano (PPDRU) e em Direito, Governança e Pólíticas Públicas, da
UNIFACS, o Núcleo de Práticas em Economia e Relações Internacionais (NERI), a
Universidade de Salamanca (USAL) e a Faculdade de Direito da Universidade
Portucalense (Portugal), o evento contou com a presença internacional da Professora
Drª Maria Esther Quinteiro, via conferência.
A Escola de Negócios e Hospitalidade pensando em facilitar a vida do aluno
novo e ajudá-lo no processo de conhecimento e adaptação as nossas estruturas, criou
um evento que contou com a participação de cada setor da UNIFACS e também os
DA's, DCE e demais organizações da universidade que apresentaram um resumo do
que fazem e as informações que consideram mais importantes para que os calouros
pudessem se sentir acolhidos e conhecer um pouquinho melhor tudo o que a
universidade oferece. A apresentação aconteceu no dia 18/04 em dois momentos no
auditório do Campus Tancredo Neves. O Internacional Office esteve presente na
apresentação da Escola de Negócio no intuito de divulgar os programas internacionais
para os novos estudantes.

Fonte: IO (2018)
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International Office da UNIFACS promoveu no dia 24/04, das 11h às 12h30, na
sala Harvard do Campus Tancredo Neves (CTN), em Salvador, a palestra sobre
Oportunidade de Estudo na UCRiverside – EUA. O convidado para esta edição do
evento foi Guilherme Almeida que compartilhou com os estudantes informações sobre
as oportunidades e explicou os programas de bolsas e oportunidades para estudantes
brasileiros.

Fonte: IO (2018)

A teórica feminista Ann Tickner foi a palestrante convidada da videoconferência
que aconteceu n dia 26 de abril, no campus da Avenida Tancredo Neves da UNIFACS.
A especialista é uma das principais referências em teoria feminista das relações
internacionais e a palestra também foi transmitida ao vivo pelo Youtube. Com o tema
“Feminismo nas relações Internacionais”, a palestra foi ministrada em inglês. O evento
foi aberto ao público e iniciou às 14h na sala Harvard na UNIFACS. A iniciativa foi do
Núcleo de Práticas em Economia e Relações Internacionais (NERI) da UNIFACS.
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Aula espelho realizada entre UNIFACS e Universidad Europea de Madrid,
envolvendo alunos brasileiros de Administração (Disciplina Planejamento e Gestão
Estratégica) com alunos espanhóis de Marketing (Disciplina Comportamento do
Consumidor), com realização de trabalhos em equipes mistas (brasileiros e espanhóis)
com aplicação de pesquisa e construção de artigo. Contou ainda com dois avaliadores
externos, um brasileiro (Wei Anaken Abade) e um espanhol. Professora orientadora
brasileira: Luciana Buck. Professora Orientadora espanhola: Elisabet Marina

Fonte: IO (2018)

Diana Faraon foi convidada a participar do programa como professor
orientadora na CUOA Business School na Itália no mês de Julho. A universidade
CUOA Business School é representada no Brasil pelo Prof. Ricardo Pitelli de Britto,
diretor da International Business School Americas. O programa representa uma
oportunidade para alunos de instituições de Ensino Superior (graduandos e recémgraduados) para participar dos cursos intensivos em Administração na Europa. Os
cursos são voltados para graduandos e recém graduados de diversos campos de saber
com interesse em compreender as bases do sucesso das empresas europeias e
desenvolver sua capacidade gerencial (ver listagem de cursos mais adiante). Os
programas são ministrados inteiramente em inglês, com aulas e atividades em período
integral, permitindo um contato profundo do aluno com a realidade europeia de
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Negócios. São oferecidas ainda três visitas opcionais à Organização Mundial do
Comércio (OMC), à Organização das Nações Unidas (ONU) e ao Fashion District de
Milão, os alunos podem comparecer as três ou escolher a que lhe é mais relevante. O
objetivo é oferecer uma visão avançada de tópicos contemporâneos, aliado a uma
imprescindível experiência internacional.
Diana Faraon convidada a participar do programa como professor orientadora
na CUOA Business School na Itália no mês de Julho aproveitou e visitou Nuova
Accademia di Belle Arti Milano – NABA, uma de nossas parceiras e encontrou nossas
estudantes com a mão na massa.
O Internacional Office esteve presente na Almoço de capacitação sobre o
destino Argentina que aconteceu no dia 14/08 às 12h no Restaurante SENAC. O
evento pretende reuniu Agentes, Operadores de viagens e Profissionais do segmento
de turismo emissivo e apresentou novos roteiros, tendo como destino a Argentina. A
ação promovida pelo Consulado da República Argentina na Bahia em conjunto com a
AEROLÍNEAS ARGENTINAS e o INPROTUR (Instituto de Promoção do Turismo
Argentino e, teve como objetivo apresentar novas propostas de turismo gastronômico e
o plano de conectividade aérea

Fonte: IO (2018)

O Programa de Bolsa Santander Mundi para Estudantes de Graduação
Santander Universidades 2018 visou contribuir através do intercâmbio de estudantes
de graduação de instituições de ensino brasileiras, portuguesas, espanholas,
argentinas, chilenas, colombianas, mexicanas, peruanas, portoriquenhas e uruguaias
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para incrementar a qualidade da formação dos alunos das instituições de ensino
participantes. A seleção destinou-se à convocação de alunos da UNIVERSIDADE
SALVADOR - UNIFACS para participação no Programa de Bolsas Ibero-Americanas
para Estudantes de Graduação Santander Universidades 2016 para a realização de
estudos em universidades chilenas, peruana, mexicana e portuguesas com bolsa
subsidiada/sustentada/suportada pelo Banco Santander S/A.

Fonte: IO (2018)

O programa de bolsas Santander Graduação 2018, programa do Santander
Universidades destinado a estudantes de graduação da instituição. O programa teve
como objetivo geral apoiar os alunos com excelente desempenho acadêmico e
condições financeiras desfavoráveis no pagamento de suas mensalidades. Foi
concedida pelo Banco Santander 1 (uma) bolsa de estudos no valor total de R$ 300,00
(trezentos reais) por mês durante um período de 12 (doze) meses para o aluno
selecionado.

Fonte: IO (2018)
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UNIFACS Inetrnational Week 2018 – 28 a 30/08, com o objetivo de promover e
estimular

experiências

internacionais

dentro

e

fora

da

Universidade.

Tema

“INTERNACIONALIZE O SEU MUNDO”. O evento foi promovido pelo International
Office e contou com estandes de parceiros internacionais.Além disso, a International
Week também contou com consulados internacionais como o da Argentina, Espanha e
França, e de serviços da UNIFACS como a Central de Carreiras. Instituições que
participaram do evento: Centro de Idiomas UNIFACS; International Office UNIFACS;
Campus France; Consulado Espanhol; LAUREATE Austrália; UEMC -Universidad
Europea Miguel de Cervantes – Espanha; NABA- Nuova Accademia di Belle Arti Milano
– Itália; Istanbul Bilgi University; Universidad Europeia – Portugal. Neste evento
aconteceram 21 palestras, com mais de 25 horas de capacitação, envolvendo 19
instituições estrangeiras. Tento como volume diário de estudantes por dia visualizando
os stands mais de 7 mil. Sendo 493 pessoas impactadas em palestras.

A UNIFACS promoveu a palestra Internacional sobre sustentabilidade com
James Robey, Diretor Global de Sustentabilidade Corporativa do Grupo Capgemini,
no dia 06/09 às 19h no campus do Rio Vermelho. O evento foi aberto a toda
Universidade. A palestra teve tradução simultânea coordenado por Diana Faraon Coordendora do International Office.

Fonte: IO (2018)
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O International Office promoveu aos estudantes da UNIFACS a palestra “"The
game market today and what jobs are the most interesting careers."com o Christopher
Mitchell - Diretor da Escola de Tecnologias Criativas da VFS na sala Harvard no
campus Tancredo Neves, dia 19/09/2018. A palestra teve tradução simultânea
coordenado por Diana Faraon - Coordendora do Internationl Office. A Vancouver Film
School é reconhecida como líder mundial em educação em artes do entretenimento,
oferecendo 13 programas em tempo integral para mais de 1000 alunos em oito campi.

Fonte: IO (2018)

Fonte: IO (2018)

Foram concedidas pela UNIFACS 05 (cinco) bolsas para o programa de verão
supra citado, de 25 de junho a 13 de julho de 2018 na Hochschule für Technik und
Wirtschaft des Saarlandes – University of Applied Sciences – Alemanha. Os estudantes
contemplados pela bolsa não tiveram custos com tuition (pagamento do curso). Porém,
tiveram que cobrir as despesas com passagem aérea, seguro de saúde, visto,
hospedagem e alimentação durante todo o programa.
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Fonte: IO (2018)

Fonte: IO (2018)
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Programa Santander TOP España – O objetivo do PROGRAMA foi propiciar
aos professores indicados pelas IES conveniadas ao Santander, oportunidade de
acesso a culturas estrangeiras por meio da mobilidade internacional, realizando curso
em renomada universidade espanhola: Universidad de Salamanca, potencializando
mais relações acadêmicas entre o Brasil e a Espanha. O PROGRAMA compreendeu
um curso de imersão em língua espanhola de 29/06 a 20/07/2018. Santander foi o
responsável por assumir os custos do programa que concedeu ao professor
selecionado os seguintes benefícios: * 1 (uma) passagem aérea para o trecho BrasilEspanha (ida) e 1 (uma) passagem aérea para o trecho Espanha-Brasil (volta), cujas
condições, classe de voo e data serão escolhidos a exclusivo critério do SANTANDER;
* Transporte dos participantes do PROGRAMA, entre saída da cidade de origem até a
cidade de São Paulo (e volta), para distâncias superiores a 150km; * Contratação da
apólice de seguro saúde internacional e seguro de vida dos participantes do
PROGRAMA; * 3 semanas de curso de imersão em língua espanhola e eventuais
tarifas acadêmica incidentes sob o curso relacionado ao PROGRAMA; * Fornecimento
das refeições diárias e alojamento durante a estada na Espanha, em local escolhido a
exclusivo critério do SANTANDER; * Transporte relacionados às visitas culturais
acadêmicas realizadas exclusivamente no âmbito do PROGRAMA. * A agenda de
atividades culturais e acadêmicas será fornecida pelo Santander após a chegada dos
participantes à Espanha.

Fonte: IO (2018)
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Fonte: IO (2018)

Fonte: IO (2018)
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Fonte: IO (2018)

Resumo de 2018 da área de Internacionalidade:
+ 1392 estudantes impactados;
+ 40 palestras Internacionais;
Todos os campi e escolas envolvidas.
Acordos de colaboração fechados em 2018:
1. Universidad Interamericana – Paraguai
2. Campus B – Brasil
3. Accademia Europeia di Firenze - Itália
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Sobre as ações de Empregabilidade e da Central de Carreiras que contemplam
os objetivos dispostos nesta seção, as mesmas estão disponíveis na Dimensão 4:
Comunicação com a Sociedade.
No que tange a utilização da plataforma virtual Blackboard pelo corpo docente,
como instrumento de apoio pedagógico no processo ensino aprendizagem, são
realizadas oficinas no FIPPE para capacitar o corpo docente quanto a utilização da
referida ferramenta. Nas duas edições do FIPPE do ano de 2018 foram oferecidas
oficinas que propiciam ao corpo docente desenvolver novas estratégias de ensino com
o uso do Blackboard.
Sobre o Prêmio Mérito Acadêmico, de acordo com o regulamento o mesmo
visa fortalecer o relacionamento com os discentes da Universidade Salvador UNIFACS, como maneira de incentivar a busca pelo melhor aproveitamento
acadêmico, além de reconhecer o esforço, a dedicação e o comprometimento dos
estudantes que se destacarem em cada período letivo.
De acordo com o artigo 6º do Regulamento do referido prêmio, serão
considerados, para efeito de apuração do desempenho acadêmico, os alunos que:
“A- Permanecerem no seu curso de origem no semestre de apuração do desempenho
acadêmico.
B- Apresentarem média igual ou superior a 7,0 (sete).
C- Não tenham sofrido qualquer penalidade nos termos do Regimento Geral.
D- Tenham efetivado matrícula e cursado, no mínimo, 16 créditos (exceto Atividades
Complementares,
Trabalhos
de
Final
de
Curso
e
Práticas
Profissionais
Supervisionadas/Estágio) no semestre anterior da apuração.”

O artigo 9º do Regulamento, explicita:
“O Prêmio Mérito Acadêmico é concedido, a cada período letivo, semestral ou anual, aos 3
(três) melhores alunos de cada um dos cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) e
Graduação Tecnológica.
§ 1º. Será conferido a cada aluno agraciado um Certificado de Reconhecimento, mencionando
o período letivo que deu origem ao prêmio e a sua classificação;
§ 2º. Será também concedido um benefício financeiro a ser aplicado sobre o valor da
respectiva mensalidade do aluno durante o período letivo semestral ou anual, conforme o
curso, imediatamente posterior ao que serviu de base para apuração do prêmio, sendo:
I. Desconto de 50% (cinquenta por cento) para o 1º lugar.
II. Desconto de 25% (vinte e cinco por cento) para o 2º lugar.
III. Desconto de 10% (dez por cento) para o 3º lugar.”

Em 2018 mais de 460 alunos foram contemplados, entre Salvador e Feira de
Santana com o Prêmio Mérito Acadêmico.
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No que tange aos alunos Laureados, no ano de 2018 foram mais de 120
alunos contemplados com a bolsa de estudos correspondente a 50% do valor de um
curso de pós-graduação Lato Sensu da UNIFACS.
Entendendo que a educação continuada é a chave para o desenvolvimento do
indivíduo, a Instituição oferece condições diferenciadas para fidelizar o aluno, na esfera
da pós-graduação Lato Sensu com programa de concessão de bolsa de estudo para
alunos ingressantes através de campanhas para diplomados em geral.
As demandas psicopedagógicas da Instituição são tratadas pelo Núcleo de
Apoio Psicopedagógico (NAP), que tem como responsabilidades:
•

Prover acolhimento e orientação psicológica e pedagógica individualizado a discentes.

•

Orientar coordenadores de curso e docente no que compete a ações didáticas e conduta
com os estudantes com deficiência e necessidades educacionais especiais -

•

Planejar e executar ações que contribuam para a convivência saudável da comunidade
acadêmica no que compete à diversidade biopsicossocial e cultural.

Em 2018 o NAP realizou mais de 150 atendimentos em SSA e FSA, além de
mais de 100 alunos atendidos.
Outra muito importante que a IES deu continuidade em 2018 foi o Programa de
Nivelamento para os calouros, principalmente nas disciplinas introdutórias dos cursos
de Engenharia. Foram avaliados no referido ano nos dois semestres uma média de 440
alunos, e encaminhados para aulas nos módulos descritos a seguir, de acordo com a
sua pontuação na avaliação diagnóstica.

Fonte: Programa de Nivelamento (2018)
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Ao final do período das aulas de nivelamento, os alunos são convidados a
realizarem uma avaliação de conclusão do nivelamento, para verificação da
contribuição do Programa na melhoria da performance do aluno, nas áreas do
conhecimento descritas no quadro acima.
Sobre as ações relacionadas a retenção, foi implantado o núcleo de retenção
em cada unidade de frente de atendimento para diminuir a evasão dos estudantes,
bem como acompanhamento mais assertivo do GES (Grupo Especialização do
Segmento), que mantem contato com os estudantes desde a aprovação do vestibular
até a renovação de matrícula, diminuindo o índice de evasão e aumentando a senso de
pertencimento.

Fonte: DMR (2018)

3.4 EIXO 4: POLÍTICA DE GESTÃO
A política de gestão tem o objetivo de estabelecer princípios de organização e
gestão capazes de nortear a ação institucional, definindo sua estrutura, dinâmica e
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funcionamento para atender a complexidade que caracteriza os processos de uma
Universidade.

DIMENSÃO 5: Políticas de Pessoal
Conforme explicitado no PDI 2018-2022, a política de recursos humanos está
centrada na busca de profissionais que se destaquem pelo caráter e competência.
Para desenvolvimento dessa política, a Instituição planeja e acompanha o
desenvolvimento de pessoal, criando a oportunidade de crescimento interno,
aproveitando o conhecimento específico e

suas habilidades, estimulando o

desenvolvimento e realização profissional em direção aos objetivos institucionais.
Especificamente sobre o corpo docente da UNIFACS, é considerado na
Instituição como o seu bem mais precioso. Em função do estilo de gestão democrática
e participativa por excelência, adotado pela Reitoria, são as pessoas que constroem a
Universidade, seu clima de trabalho, condição para que essa participação flua,
consistente e sólida, na direção da concretização da missão institucional e de sua
visão.
Partindo dessa premissa, busca-se um perfil de docentes, para a formação do
quadro docente da UNIFACS, que por seus conhecimentos, habilidades e atitudes
tenham condições de desenvolver as atividades relativas à docência. Engajados na
filosofia da Instituição, ministram aulas na graduação presencial e a distância e na pósgraduação; atuam na orientação de trabalhos de conclusão de cursos, de iniciação
científica e nos campos de estágio; desenvolvem pesquisas e atividades de extensão.
A seguir os objetivos e ações elencados no PDI 2018-2022 para o corpo
docente:

POLÍTICA DE PESSOAL - CORPO
DOCENTE

ÁREA

OBJETIVOS

AÇÕES
Desenvolver o Programa de Formação Docente
Continuada, estruturando um plano de ação suportado nos
resultados dos processos Autoavaliativos semestrais

Elevar o % de professores com IAD 4
e5

Aculturar e consolidar no corpo docente os critérios de
avaliação do IAD e IAC a cada ciclo avaliativo, com foco na
melhoria contínua.
Desenvolver e implantar um Programa de Integração
(Indução) robusto para os novos integrantes do corpo
docente, associando conteúdos institucionais e específicos
de cada Escola, tendo como base as competências
propostas para o corpo docente, envolvendo atividades no
FIPPE, Faculty e outras iniciativas.
Revisar e implantar o Programa de Formação Docente
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Continuada da UNIFACS, com base em uma trilha de
competências pré-definida, envolvendo atividades no
FIPPE, Faculty e outras iniciativas.
Orientar e participar do processo de mapeamento de
competências dos professores, a ser realizado pelos
Diretores de Escola, visando mobilizar e criar oportunidades
para que os professores da UNIFACS realizem os
treinamentos específicos necessários à sua qualificação e
desenvolvimento das competências previstas para as
disciplinas ministradas.
Garantir que para cada professor cujo IAD/IAC esteja
abaixo de 4,0 exista um plano de ação de melhoria,
negociado e acompanhado pelos coordenadores de cursos,
tendo como referência as orientações do Programa
Institucional de Monitoramento do IAC/IAD.
Consolidar a presença da
Internacionalidade como um dos temas
das Oficina no FIPPE para todos os
Manter participação do IO nas oficinas do FIPPE pensando
professores para a promoção do pilar e
em discussão de temas relativos para a academia e para o
construção de iniciativas e
fomento da internacionalidade
oportunidades em colaboração com o
corpo docente, contando com a
participação dos Diretores de Escola.
Ampliar e aprimorar o uso da
plataforma blackboard, a fim de
intensificar ações de melhoria no
processo ensino-aprendizagem e na
prática docente por meio do uso de
ferramentas digitais.

Intensificar a sensibilização do corpo docente na utilização
de plataforma virtual como instrumental de apoio
pedagógico no processo ensino – aprendizagem

Garantir os meios necessários para
melhoria do processo ensinoaprendizagem e da prática docente

Ampliar a oferta de ações de formação pedagógica ao
docente, a partir dos resultados da avaliação
docente/discente e avaliação do coordenador, visando
melhorar o desempenho em sala de aula e no atendimento
ao aluno.

Garantir ao corpo docente qualificação
e reconhecimento permanentes.

Realizar a entrega dos Prêmios:
(a) Melhor Professor
(b) Melhor Professor Pesquisador
(c) Melhor Professor Extensionista
(d) Melhor Coordenador

Garantir uma adequada
implementação de políticas e
processos de Gestão de Pessoas.

Reconhecer a performance e engajamento dos professores,
por meio de prêmios e divulgação de sua produção técnicocientífica na comunidade interna e externa.

Sobre o objetivo de elevar o % e professores com IAD 4 e 5, a Instituição tem
proporcionado formação continuada aos docentes nas mais diversas áreas, o qual
decorre do Programa Institucional de Apoio à Formação Docente e Qualificação
Pedagógica Docente, conforme apresentado no Eixo 3 das Políticas Acadêmicas,
Dimensão 2 item Políticas de Ensino.
A qualificação continuada, através de ações da Instituição, bem como ações
relacionadas aos planos de ação na instância das coordenações de curso, refletem no
gráfico apresentado a seguir, onde temos 77% do corpo docente com IAD 4 e 5, e 23%
dos professores com IAD nas demais faixas. Esse resultado corrobora o compromisso
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da Instituição na avaliação do seu corpo docente nas áreas que o mesmo atua, bem
como do compromisso do professor com a sua prática diária e o respeito ao aluno,
proporcionando ao mesmo não apenas qualificação técnica, como também formação
cidadã.
Gráfico 46 – Distribuição por Faixa IAD 2018

Fonte: Qualidade Acadêmica (2018)

Os professores que compõem os 23% dos professores entre IAD 1 a 3, no
momento da Devolutiva Docente são orientados a realizarem a trilha de aprendizagem,
onde os mesmos conseguem identificar quais fragilidades foram apontadas na
avaliação dos alunos, coordenação e da sua própria autoavaliação. Somando-se a está
ação a coordenação de curso propõe estratégias para alocação do docente, bem como
trata destas questões nas reuniões de curso, que acontecem de forma periódica.
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Figura 8 – Devolutiva Docente 2018

Fonte: Qualidade Acadêmica (2018)
http://dqa.unifacs.br/iad/menu/

Sobre as ações de internacionalidade envolvendo o corpo docente, estas
estão dispostas no Eixo 3 Políticas Acadêmicas, Dimensão 9 item Políticas de
Atendimento aos Discentes
No que tange a utilização da plataforma Blackboard, o seu emprego tem sido
um dos diferenciais na prática docente, pois a referida ferramenta deixa de ser um
repositório de documentos, e passa a ser utilizado amplamente como estratégia de
ensino dentro das disciplinas presenciais. Essa ação, também capacita os discentes ao
mercado de trabalho, onde os treinamentos corporativos são na sua grande maioria
realizados em plataformas virtuais.
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A UNIFACS tem como objetivo fomentar o desenvolvimento e evolução dos
colaboradores, bem como, reconhecer os resultados atingidos dispondo de Programas
de Treinamento e Desenvolvimento, processo de Gestão de Desempenho, Plano de
Carreira Docente e a realização de Pesquisa de Engajamento para identificar
oportunidades de melhoria de processos, políticas e procedimentos. Tendo em vista as
premiações de 2018, destaca-se o Prêmio Melhor Professor que foi entregue ao melhor
professor de cada escola (ENDH, ECS, EAETI e ECDE), no ano de 2018. O melhor
professor de 2018 será conhecido no FIPPE de 2019.1, em cerimônia de entrega. Além
da premiação em dinheiro, também é entregue um certificado assinado pela Reitora e
pelo Diretor de Escola. Adicionalmente neste momento é realizada a entrega dos
Prêmios de Melhor Professor Pesquisador e Melhor Professor Extensionista. Foram
entregues 31 prêmios em 2018.
Dando continuidade as políticas de pessoal, a seguir os objetivos e ações
elencados no PDI 2018-2022 para o corpo técnico-administrativo:
POLÍTICA DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ÁREA

OBJETIVOS

AÇÕES

Garantir oportunidade de crescimento
interno, aproveitando os
conhecimentos específicos e
habilidades dos colaboradores.

Realizar processos de recrutamento e seleção internos,
bem como realizar promoções reconhecendo a
performance do colaborador.

Garantir uma adequada
implementação de políticas e
processos de Gestão de Pessoas.

Disseminar as políticas e procedimentos corporativos para
todos os níveis da Instituição.

Garantir a excelência da capacitação
da equipe técnico- administrativa.

Alinhar necessidades de treinamento e desenvolvimento
conforme programas institucionais de desenvolvimento
vigentes

Visando garantir as oportunidades de crescimento interno, para melhor
aproveitamento dos colaboradores, a UNIFACS divulgou internamente em 2018, 111
vagas, além das 49 vagas disponibilizadas na rede Laureate.
No que tange a melhoria dos processos internos, no qeu tange
especificamente a qualificação dos colaboradores, a Instituição além dos treinamentos
corporativos na plataforma virtual, também promove capacitação das áreas conforme
descrito a seguir.
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•

Academia de Desenvolvimento da Liderança (ADL)

•

Programa de Concessão de Bolsa de Estudos

•

Programa de Integração

•

Treinamento de Atendimento

•

Projeto Adolescente Aprendiz (PAA)

•

Programa de Mobilidade Internacional

•

Fórum de Capacitação do Colaborador (FOCCO)

•

Workshop de Comunicação

•

Semana de Desenvolvimento LATAM

•

Academia de Desenvolvimento Profissional (ADP)

•

Programa Laureate Language On Line

•

Programa UNIFACS com Saúde

•

O Projeto Café com Você

•

Avaliação de Desempenho (PATH)

Importante ressaltar que em 2018 foram treinados 740 colaboradores.

DIMENSÃO 6: Organização e Gestão da Instituição
A Política de Gestão está demonstrada no PDI, comprovada na organização
acadêmica e nas relações com a comunidade acadêmica consubstanciada nos
programas institucionais, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão,
respeitando a autonomia de cada área.
Tendo como objetivo principal estabelecer princípios de organização e gestão
capazes de nortear a ação institucional, definindo sua estrutura, dinâmica e
funcionamento para atender a complexidade que caracteriza os processos de uma
Universidade.
A gestão da UNIFACS, que emana de sua Reitoria, envolve um conceito amplo
de administração que não se limita a aspectos administrativos rotineiros. Suas formas
relacionais, expressas no plano das concepções (documentos institucionais),
concretizam-se nas práticas adotadas em relação ao processo de tomada de decisão e
de desenvolvimento de ações institucionais, coerentes com uma racionalidade
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comunicativa, ancorada no diálogo, que perpassa, no âmbito local, regional, nacional e
internacional, as relações com:
a) todos os elementos componentes (Faculdades, cursos, setores, corpo
docente, discente e técnico-administrativo);
b) o mundo do trabalho e organismos da sociedade civil;
c) os órgãos governamentais.

A política de gestão da Universidade está:
a) representada neste Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) com seu
Projeto Pedagógico Institucional (PPI), ao qual está subordinada a administração dos
meios materiais e tecnológicos da Instituição;
b) traduzida na organização acadêmica e nas relações com o quadro de
pessoal, definidas no seu Estatuto e Regimento Geral;
c) consubstanciada na ação acadêmica propriamente dita, desenvolvida nos
programas institucionais, projetos e atividades de ensino, de pesquisa e de extensão.
A administração superior é composta pelos Conselhos Superiores (Conselho
Universitário – CONSUNI e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE) e
pela Reitoria, que é integrada pelas Diretorias e Gerências Acadêmicas e outros
órgãos de apoio ou de assessoria e a Chancelaria. A administração acadêmica é
constituída pelos Colegiados e Coordenações de Curso, Coordenações de Pesquisa e
de Extensão, além de órgãos suplementares e de apoio técnico e administrativo.
A seguir os objetivos e ações dispostos no PDI 2018-2022:

POLÍTICAS DE GESTÃO

ÁREA

OBJETIVOS

AÇÕES

Consolidar a integração de Notas entre o
BlackBoard e o Sistema Acadêmico e entre
o Sistema de Gestão de Provas e o Sistema
Acadêmico

Executar o cronograma de tarefas para que a avaliação
realizada no 2º período do ano de 2018, tanto a AV1 no
BlackBoard e a AV2 e AV3 no SGP já estejam validadas
no sistema acadêmico da IES.
Mapear os fluxos dos processos da DQA e preparar
uma plataforma de Colaboração e Distribuição destes
processos

Mapear processos das àreas da Unifacs
conforme a distribuição do LRP Acadêmico,
como: QDA, DPSA, PRPPE e Escolas.

Mapear os fluxos dos processos da DPSA e vincular
com os processos da DQA e preparar uma plataforma
de Colaboração e Distribuição destes processos
Mapear os fluxos dos processos das Escolas e
Coordenação de Cursos e vincular com os processos da
DQA e preparar uma plataforma de Colaboração e
Distribuição destes processos
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Mapear os fluxos dos processos das pontas de
atendimento os processos da DQA e preparar uma
plataforma de Colaboração e Distribuição destes
processos
Disponibilizar uma plataforma colaborativa acessível à
comunidade Unifacs com os processos mapeados e
definidos.
Mapear e construir uma plataforma do LRP
Acadêmico e disponibilizar
colaborativamente

Mapear os fluxos da Construção do LRP Acadêmico e
criar uma plataforma colaborativa para o input dos
dados pelas áreas responsáveis

Promover a melhoria contínua dos
processos de gestão

Estabelecer que a Ouvidoria se constitua um canal de
comunicação da comunidade acadêmica, colaboradores
e comunidade externa com os diversos setores da
Universidade visando a melhoria da qualidade dos
serviços prestados.

No que se refere ao objetivo de integração de notas, ocorreu a entrega 100%
das integrações de notas entre os sistemas de Gestão de Conteúdo, Gestão de provas
com o Sistema Acadêmico SAGRES.
Abordando os objetivos que tratam de mapeamento dos processos das áreas,
estes foram revisitados e redimensionados para desenvolvimento no ano de 2019, por
conta da reestruturação das áreas. Sobre o acompanhamento dos fluxos do LRP, este
foi realizado em forma de planilha, contudo o formato colaborativo será desenvolvido
em 2019 pelas áreas responsáveis.
Sobre a área de Ouvidoria Geral, a mesma tem como objetivo atuar como
mediadora e interlocutora na identificação e solução de possíveis conflitos, visando
assegurar uma interface de comunicação entre o público interno e externo e as áreas
acadêmicas e administrativas da UNIFACS.
A Ouvidoria em diálogo com as áreas institucionais, propõe ações e medidas
que contribuam para a melhoria dos serviços prestados e zela pelo compromisso ético
da instituição.
O gráfico a seguir apresenta o declínio no volume das demandas via ouvidoria.
Este resultado é fruto de ações desenvolvidas pela Instituição na busca das melhorias
dos processos internos, minimizando assim a procura deste canal para reclamação de
qualquer natureza.
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Gráfico 47 – Atendimento Ouvidoria 2013 - 2018

Fonte: Ouvidoria UNIFACS (2018)

Vale ressaltar que existe o controle das demandas registradas na Ouvidoria,
assegurando que todas as demandas sejam atendidas. Sendo que as que podem ser
encerradas imediatamente, são encerradas em até 5 dias úteis. Já as demandas
encaminhadas para as áreas ainda não atendem ao prazo de 5 dias úteis.

DIMENSÃO 10: Sustentabilidade Financeira

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

ÁREA

OBJETIVOS
Consolidar a gestão financeira responsável
como política institucional

AÇÕES
Desenvolver atividades de acompanhamento
orçamentário, garantindo sustentabilidade financeira

Capacitar a comunidade acadêmica quanto Criar e disseminar ações de capacitação financeira junto
às questões que envolvam gestão financeira à comunidade acadêmica

Identificar as necessidades atuais e futuras
de capital da Instituição, viabilizando
alternativas para sua obtenção.

Elaborar orçamento plurianual de resultado financeiro e
investimentos que contemple as perspectivas de
crescimento planejado pela instituição.

Elaborar e submeter os estudos de viabilidade
econômica para os novos projetos de implantação de
cursos e melhoria de infraestrutura.

Sobre o objetivo de consolidar a gestão financeira responsável como política
institucional, houve continuidade com o Projeto de eficiência operacional que
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mensalmente, através do Comitê de Opex, é apresentado para as diretorias os
resultados do mês e do ano. Resultados da Unifacs e por Diretoria. Tem-se a
vantagem de um orçamento mais participativo e colaborativo na Instituição. Além disso,
criou-se uma ferramenta para o acompanhamento da Margem de Contribuição por
curso / turno que nos auxilia a tomar algumas decisões estratégicas, para melhoria do
desempenho econômico – financeiro, como na análise de decisão de abertura de
turmas em cada semestre, na oferta de descontos e bolsas com estratégia mais
direcionada e no planejamento docente mais eficiente.
No que tange a identificação das necessidades atuais e futuras de capital, o
orçamento plurianual é revisto anualmente e, nos últimos anos, tem apresentado
resultados melhores do que os previstos. Todos os orçamentos de investimento foram
preparados e enviados para aprovação, entre eles: expansão do Campus Lapa,
expansão em Feira de Santana, compra de equipamentos para laboratórios, renovação
e aumento do número de livros para as bibliotecas (conforme acervo explicitado no PDI
2018-2022).
Sobre o objetivo de capacitar a comunidade acadêmica quanto às questões
que envolvam gestão financeira, o referido objetivo foi revisto e transferido para o ano
de 2019 devido a grandes mudanças que ocorreram na estrutura da Diretoria
Financeira.

3.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA
DIMENSÃO 7: Infraestrutura Física

A infraestrutura da UNIFACS é gerida a partir de uma política que estabelece os
critérios de utilização do espaço físico externo e interno, além dos padrões a serem
utilizados quanto aos móveis e equipamentos de uso acadêmico e administrativo para
o pleno funcionamento da UNIFACS.

OBJETIVOS

POLÍTICA
DE
INFRAES
TRUTUR
A

ÁREA

Elevar os índices de utilização da
infraestrutura de salas de aula dos
campi/prédios.

AÇÕES
Realização de estudo de infraestrutura para unificação
das Escolas de Arquitetura, TI e Engenharia
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Realizar intervenções, investimentos em infraestrutura e
imobilizações para ativação do novo campus.
Avaliar e acompanhar as demandas por espaço físico
de cada um dos cursos e áreas da Universidade com o
objetivo de promover um crescimento orgânico e
planejado da Instituição.
Garantir a infraestrutura necessária à acessibilidade de
pessoas com deficiência em todos os ambientes da
Instituição.
Implantar novo Campus na Região
Metropolitana de Salvador

Realizar intervenções, investimentos em infraestrutura e
imobilizações para ativação do novo campus.

Viabilizar infraestrutura para expansão da
oferta de cursos do Campus Lapa

Realizar intervenções, investimentos em infraestrutura e
imobilizações para ativação do novo campus.

Garantir a infraestrutura necessária à oferta
do curso de Veterinária em FSA

Viabilizar infraestrutura e implantar a Clínica Veterinária
no Campus Feira de Santana para atender às
necessidades de campo de prática para o curso de
Medicina Veterinária.

Implantar novos cursos de acordo com as
demandas locais e regionais.

Realizar as intervenções em infraestrutura e as
alocações docentes para o novo curso de Odontologia.

Dos objetivos listados acima, dispostos no PDI 2018-2022, especificamente para
o ano de 2018 foi destinado a implementação o objetivo de “Elevar os índices de
utilização da infraestrutura de salas de aula dos campi/prédios”, bem como as seções
concernentes aos mesmos. Os demais objetivos, conforme o PDI, devem ser
cumpridos no decorrer do quinquênio.
Sobre as ações a seguir temos os seguintes resultados:
• A ação de reunir fisicamente os cursos pertencentes a uma mesma área
do conhecimento foi realizada na Escola de Negócios e Comunicação no
Campus Tancredo Neves, bem como para os cursos de Engenharia no
Campus Rio vermelho até o ano de 2017. O estudo para unificação dos
cursos de TI foi iniciado e as ações estão em andamento para 2019.
• Outra ação importante na área foi de avaliar e acompanhar as demandas
por espaço físico de cada um dos cursos e áreas da Universidade com o
objetivo de promover um crescimento orgânico e planejado da Instituição, a
qual foi realizada mediante adequação de infraestrutura implementada para
atender as demandas e planejamento da IES. Implantado novo campus em
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Feira de Santana e projetos em andamento para expansão no Campus
Professor Barros e Lapa.
• No que diz respeito a ação de garantir a infraestrutura necessária à
acessibilidade de pessoas com deficiência em todos os ambientes da
Instituição foi executada a fase 1 do projeto de acessibilidade em 2018 que
contempla piso tátil, rampa de acesso, adequação de mobiliário, banheiros
para PCD, braile, dentre outros.

4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
Conforme detalhado ao longo deste relatório, todos os objetivos previstos no
Plano de Desenvolvimento Institucional foram cumpridos
Os dados e informações constantes dos Indicadores do EIXO 1 demonstram que
a Unifacs, por meio de sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), vem realizando e
aprimorando ações referentes aos elementos do processo avaliativo da Instituição,
incluindo a elaboração de relatórios. Entende-se, no entanto, que apesar do esforço
que vem sendo desenvolvido, é preciso ampliar ainda mais a participação da
comunidade

acadêmica

nos

trabalhos

de

avaliação,

com

o

propósito

do

estabelecimento da cultura de avaliação, por conta disto a CPA estará revisitando o
seu projeto para 2019 e reestabelecendo as melhorias necessárias nas diretrizes de
engajamento da comunidade acadêmica.
Os resultados da autoavaliação realizada em 2018 indicam a elevação do nível
de satisfação dos estudantes em todos os períodos. O índice de satisfação geral, que
aqui chamamos de Net Promoter Score (NPS), cresceu, com variação de 18 pontos
positivos no último ano. O número de alunos e professores satisfeitos e muito
satisfeitos com a Instituição aumentou, sendo que os Drivers que mais contribuíram
para essa satisfação foram: corpo docente, infraestrutura, curso e imagem institucional.
A análise de todos os dados coletados durante o ano ocorreu nas reuniões de NDE e
Colegiado, bem como debatidos nos Seminários de Autoavaliação. Em relação aos
colaboradores técnico-administrativos, houve uma melhoria no nível de engajamento e
da percepção de eficácia organizacional por parte dos gestores. Cada área está
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desenvolvendo para 2019 um plano de ação para melhorar os itens mais críticos
apontados nas duas pesquisas: serviços estudantis e disciplinas online.
Os dados e as informações do EIXO 2 demonstram que a instituição mantém
coerência entre suas ações institucionais e as políticas e diretrizes do seu Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI). Seus objetivos e metas estão articulados com a
missão institucional e verifica-se o comprometimento da IES na construção do seu PDI
e priorização de sua coerência e evolução. A revisão destes elementos para o período
corrente foi crucial para o melhor redirecionamento das ações no último ano,
demonstrando a preocupação da IES com a qualidade acadêmica.
O EIXO 3 contém os elementos constitutivos das práticas de ensino, pesquisa
e extensão considerando o aprendizado e a formação do profissional cidadão como
metas. Considera ainda a comunicação com a sociedade e o atendimento aos alunos,
inclusive, aos egressos.
As políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de
graduação estão definidas nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) e atendem aos
requisitos de qualidade estabelecidos pela legislação, com projetos 100% aderentes às
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI),
em todos os cursos lançados e PPC revisados no período.
Estimular e desenvolver programas com foco na internacionalidade utilizando
metas do QS Stars e da Autoavaliação Institucional na Unifacs tem sido intensamente
promovida nos diversos cursos e, em 2018, foram realizadas diversas atividades como
realização de eventos, palestra e aulas internacionais ministradas ao vivo com
instituições parceiras, Feiras Internacionais para a promoção da internacionalidade em
casa. Além disso, toda a sinalização dos Campi da Universidade foi aplicada nos
idiomas português, espanhol e inglês. As ações de internacionalidade alcançam e têm
adesão dos alunos dos níveis de graduação, pós-graduação lato e stricto sensu.
Na área da pesquisa foram criadas 19 linhas de pesquisa institucionais
vinculadas às quatro Escolas. Em 2018 foram realizadas as edições da XV JUIC e XII
SEMAPE. A UNIFACS manteve a publicação de seus 5 periódicos científicos. Todos
eles com classificação no sistema Qualis/Capes.
As ações de extensão têm sido ampliadas anualmente com estabelecimento
de parcerias externas para atividade de extensão universitária. O engajamento dos
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alunos ultrapassou a meta estabelecida, alcançando 29% de alunos engajados em
2018.
A relação com os egressos foi estreitada através dos canais de comunicação.
Difundindo a política de relacionamento com o egresso, buscando estreitar a relação
com os mesmos, além disto foi implantado cronograma de eventos para participação
de egressos e também eventos em que os respectivos egressos sejam convidados
para compartilhar sua prática profissional com os estudantes. Essa aproximação é
realizada através de debates acadêmicos promovidos anualmente na instituição. Além
disto a criação do portal do egresso.
O EIXO 4 trata das Políticas de Gestão e são evidenciadas tendo como foco a
verificação das políticas de pessoal e da organização e gestão da Instituição. Abrange
elementos do planejamento e sustentabilidade financeira para garantir o pleno
funcionamento da IES de forma sustentável.
As informações e dados do EIXO 5 demonstram as condições que a IES
apresenta para desenvolvimento de suas atividades. As melhorias nas instalações em
todos os campis foram fruto do olhar da IES por meio do seu planejamento como
também do resultado da autoavaliação institucional desenvolvida pela CPA.
A UNIFACS tem a avaliação institucional, tanto externa, quanto interna, como
um instrumento impulsionador de mudanças no processo acadêmico de produção e
disseminação de conhecimento. Que é concretizado conforme definido em sua missão,
“Gerar e transferir conhecimento e, através de uma educação continuada, inovadora e
de excelência, formar pessoas que contribuam para o desenvolvimento regional”.
Neste sentido os resultados das avaliações têm formulado caminhos para a
transformação da educação superior oferecida pela IES, desta forma evidenciando
compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e solidária e,
contribuindo para o desenvolvimento regional.
A integração e a participação da comunidade acadêmica no processo de
avaliação contemplam as ações somativas e formativas e, ao proporcionar análise e
reflexão, por meio de debate permanente por parte de todos na IES, possibilita a
criação de uma cultura que valoriza a avaliação como instrumento de melhoria
contínua. Os resultados das avaliações têm levado à implementação de ações que têm
promovido a melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento da IES. Com isso,
verifica-se que parte dos avanços da instituição resultam do trabalho de avaliação
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interna e externa, de proposições junto à gestão da IES, e da integração da CPA com a
administração da IES. Sobre as avaliações externas, em 2018, a instituição recebeu 9
comissões externas, sendo que dos 9 cursos avaliados, 4 alcançaram conceito 5 e os
demais conceito 4, verificando desta forma o nível de excelência que os cursos da
instituição estão buscando continuamente. Não seriam possíveis os avanços se não
houvesse da parte da direção a intenção da busca permanente da melhoria da
qualidade acadêmica.
Como avanços percebidos durante no ano 2018, destacam-se: (a) contínua
melhoria na metodologia da autoavaliação institucional, principalmente no Seminário de
Autoavaliação Institucional alcançando um maior número de estudantes, professores e
técnicos administrativos, fazendo com que o processo de autoavaliação seja realmente
participativo e colaborativo; (b) aumento e relevância das áreas de internacionalidade e
empregabilidade, com a implantação de disciplinas em inglês, incremento de ações da
Central de Carreiras, Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Núcleo de Acessibilidade
Unifacs; (c) melhorias nos processos de gestão docente; (d) eficiência dos editais de
pesquisa e extensão, aumentado o número de participantes e de impactados no
período; (e) inauguração de novo campus em Feira de Santana e melhoria de
infraestrutura em Salvador; (f) aumento da satisfação geral dos alunos e professores;
(g) crescimento de docentes participantes das capacitações presenciais e virtuais; (h)
premiações de alunos e professores ao longo do ano.
Os principais desafios institucionais dizem respeito ao aumento da evasão
escolar, ao relacionamento com egressos e a melhoria dos processos internos, que
ainda se configura como um problema institucional a ser resolvido, tanto na área
acadêmica quanto nas demais áreas administrativas. Para isso, grupos de trabalho e
contratação de consultoria de processos serão realizados, visando maior eficiência e
eficácia organizacional.
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES

Com base nos resultados das pesquisas, foram desenvolvidos planos de ação,
tanto institucional, quanto específicos por curso/campi no ano de 2018, contemplando
as esferas acadêmicas e de infraestrutura, conforme resumo abaixo por escola/curso:
MELHORIAS IMPLEMENTADAS A PARTIR DOS RESULTADOS DA
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – SALVADOR
ESCOLA DE
ARQUITETURA,
ENGENHARIA E
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO SALVADOR

Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas

MELHORIAS ACADÊMICAS

MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
publico desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
diagnosticas e final para melhor
acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para
facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.

* Construção de laboratório de
aulas e móvel
* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.
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* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
diagnosticas e final para melhor
Arquitetura e
acompanhamento discente;
Urbanismo
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para
facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.
* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
Ciência da Computação
diagnosticas e final para melhor
acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para

* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.

* Construção de laboratório de
aulas e móvel
* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.
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facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.

Design de Interiores

* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
diagnosticas e final para melhor
acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para
facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.

* Ateliê de Design de Interiores.
* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.
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Engenharia Ambiental
e Sanitária

Engenharia Civil

* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
diagnosticas e final para melhor
acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para
facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.
* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
diagnosticas e final para melhor
acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para

* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.

* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.
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facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.

Engenharia de
Computação

* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
diagnosticas e final para melhor
acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para
facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.

* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.
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* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
diagnosticas e final para melhor
Engenharia de Petróleo acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para
facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.
* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
Engenharia de
atualização de conteúdos, prova
Produção
diagnosticas e final para melhor
acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para

* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.

* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.
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facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.

Engenharia Elétrica

* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
diagnosticas e final para melhor
acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para
facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.

* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.
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Engenharia Mecânica

Engenharia
Mecatrônica

* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
diagnosticas e final para melhor
acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para
facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.
* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
diagnosticas e final para melhor
acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para

* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.

* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.
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facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.

Engenharia Química

* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
diagnosticas e final para melhor
acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para
facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.

* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.
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Gestão Ambiental

Petróleo e Gás

* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
diagnosticas e final para melhor
acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para
facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.
* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
diagnosticas e final para melhor
acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para

* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.

* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.
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facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.

Redes de
Computadores

* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
diagnosticas e final para melhor
acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para
facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.

* Construção de laboratório de
aulas e móvel
* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.
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Sistemas de
Informação

Sistemas para Internet

* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
diagnosticas e final para melhor
acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para
facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.
* Implementação de novas disciplinas
com metodologias ativas, e inclusão na
sala.com;
* PAC – Programa de acolhimento ao
calouro, que visou acompanhar este
público desde problemas de serviços
estudantis ao desempenho acadêmico,
reduzindo a evasão e aumentado a
satisfação docente;
* Programa de proficiência passou a ser
programa de nivelamento, ganhando
atualização de conteúdos, prova
diagnosticas e final para melhor
acompanhamento discente;
* Aumento da participação de alunos e
números de disciplinas no programa de
monitoria;
* Criação do comitê para
acompanhamentos das ações ENADE e
garantia da qualidade acadêmica;
* Construção do projeto portfólio com a
participação de diversos docentes da
UNIFACS;
* Inicio do nivelamento online para

* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.

* Construção de laboratório de
aulas e móvel
* Construção de novas salas .Com
para utilização de metodologias
ativas.
* Ampliação e reformas de salas de
aulas.
* Novos softwares computacionais
para realização de práticas em
disciplinas específicas.
* Aquisição de cortadoras a laser.
* Manutenção dos equipamentos
dos laboratórios.
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facilitar e ampliar o acesso dos discentes
– Democratização do nivelamento.
* Revisão de planos de ensino e APS.

ESCOLA DE NEGÓCIOS
E HOSPITALIDADE SALVADOR

Administração

Ciências Contábeis

MELHORIAS ACADÊMICAS
* I Feira de Negócios;
* Visitas guiadas;
* Oferta da disciplina de Laboratório de
Gestão
* Sistematização das práticas
profissionais através dos atendimentos
às startups incubadas na Incubadora da
UNIFACS;
*Oferta da disciplina de Laboratório de
Gestão

MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
* Salas.com (CTN);
* Sala tecnológica do campus Lapa;
* Laboratório Móvel; Projetor
interativo (sala de aula versus
auditório)
* Stand de atendimento ao
contribuinte hipossuficiente no
Shopping Piedade;
* Sala tecnológica do campus Lapa;
* Laboratório Móvel;
* Projetor interativo (sala de aula
versus auditório)

Ciências Econômicas

* Simulação FMI, Banco Mundial;
* Oferta da disciplina de Laboratório de
Gestão

Eventos

* Participação na I Feira de Negócios
* Sala.com
com projetos interdisciplinares do curso;
* Visitas guiadas

Gastronomia

Gestão Comercial

* Sala.com

* Participação nos eventos externos:
* Ampliação do centro de práticas
Mesa Ao Vivo, Restaurant Week, Cozinha
Show do Shopping Barra; visitas guiadas
* Participação na I Feira de Negócios
* Sala tecnológica do campus Lapa;
com projetos interdisciplinares do curso; * Laboratório Móvel;
* Visitas guiadas
* Projetor interativo (sala de aula
versus auditório)
* Alinhamento do projeto integrador
com a Semana de RH;
* Visitas guiadas

* Sala tecnológica do campus Lapa;
Laboratório Móvel;
* Projetor interativo (sala de aula
versus auditório)

Gestão Financeira

* Semana Nacional de Educação
Financeira em parceria com o Ministério
da Fazenda;
* Visitas guiadas

* Sala tecnológica do campus Lapa;
* Laboratório Móvel;
* Projetor interativo (sala de aula
versus auditório)

Logística

* Participação na I Feira de Negócios
* Sala tecnológica do campus Lapa;
com projetos interdisciplinares do curso; Laboratório Móvel;
* Visitas guiadas
* Projetor interativo (sala de aula
versus auditório)

Gestão de Recursos
Humanos
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Marketing

* Participação na I Feira de Negócios
* Sala tecnológica do campus Lapa;
com projetos interdisciplinares do curso; * Laboratório Móvel;
* Visitas guiadas
* Projetor interativo (sala de aula
versus auditório)

Processos Gerenciais

* Participação na I Feira de Negócios
* Sala tecnológica do campus Lapa;
com projetos interdisciplinares do curso; * Laboratório Móvel;
* Visitas guiadas
* Projetor interativo (sala de aula
versus auditório)

* Simulações OMC, Impeachment, CIJ; *
Viva Voluntário ONU;
* Semana de Comércio Exterior e
Relações Internacionais Economia Internacional;
* Participação na I Feira de Negócios
com estande do Refúgio e do NERI

DIREITO

Direito

ESCOLA DAS CIÊNCIAS
DA SAÚDE - SALVADOR

Biomedicina

MELHORIAS ACADÊMICAS
* Implementação sistêmica das
metodologias ativas e sua contínua
expansão
* Consolidação do Núcleo de
Competições, com apoio institucional

* Sala.com

MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
* Ampliação do número de microondas;
* Restruturação e cobertura da área
de convivência;
* Nova sede e estrutura do Núcleo
de Prática Jurídica, no Rio Vermelho

MELHORIAS ACADÊMICAS

MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

* Aumento os cenários de simulação nas
disciplinas profissionalizantes;
*Aumento de práticas relacionadas a
procedimentos biomédicos;
* Realização do FALD pelos professores
nos diferentes eixos do Modelo de
Aprendizagem da saúde.

* Implementação de novos
laboratórios de saúde: Laboratórios
de Saúde e Bem-Estar, de
Performance Humana e de Práticas
Terapêuticas.
* Ampliação da equipe técnica dos
laboratórios;
* Ampliação e revitalização da área
de convivência no CPB;
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Educação Fisica

Enfermagem

* Implantação da nova matriz, com
inserção de disciplinas importantes no
contexto atual do mercado em Salavdor
na Educação Física;
* Oficinas oferecidas no FIPPE para
capacitação nas diversas metodologias
ativas;
* Realização de FALD pelos professores,
possibilitando capacitação docente na
qual haja direcionamento as
especificações do curso;
* Estabelecimento do Comitê
permanente do ENADE, possibilitando
maior direcionamento nas ações a serem
implantadas pelo curso;
* Metodologia na sala aula - dinâmicas
integradoras;
* Utilização do Cenário de simulação;
* Ampla participação de ações de
extensão e pesquisa;
* Realização de Projetos integradores;
* Maior número de alunos inscritos na
monitoria.
* Capacitação docente nas oficinas
ofertadas no FIPPE, principalmente em
metodologias ativas e TRANSFORMA,
Além da participação dos convocados
para o FALD, com foco no CPE e
Simulação dependendo da área de
atuação.
* Reuniões com o ponto focal do ENADE,
estabelecendo diretrizes para o trabalho
de preparação do discente enadista.
* Alterações no PPC, junto ao NDE, com
perspectivas de alinhamento ao perfil do
egresso, e inovações propostas pela
nova matriz.
* Estímulo a participação das trilhas, e
incentivo dos docentes da matriz 2018.1
a interagirem e preencherem a agenda
semestral docente com vistas na
melhoria e aperfeiçoamento dos novos
cadernos.

* Implementação dos Laboratórios
de Performance Humana. *
Ampliação da equipe técnica dos
laboratórios;
* Ampliação e revitalização da área
de convivência no CPB;

* Implementação de novos
laboratórios de saúde: Laboratórios
de Saúde e Bem-Estar, de Terapia
Capilar & Maquiagem, de
Performance Humana e de Práticas
Terapêuticas. Ampliação da equipe
técnica dos laboratórios;
* Ampliação e revitalização da área
de convivência no CPB;
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Estética e Cosmética

Farmácia

Fisioterapia

Medicina

* Inserção de simulação nas disciplinas
do curso;
* Disponibilização do FALD e Transforma
para os Professores desenvolvendo o
aperfeiçoamento docente contínuo;
* Ampliação de parceiros para as
disciplinas profissionalizantes;
* Estabelecimento do Comitê
permanente do ENADE, possibilitando
maior direcionamento nas ações a serem
implantadas pelo curso.
* Inserção de simulação nas disciplinas
do curso;
*Atualização da matriz curricular com
inserção dos estágios a partir do 3º
semestre do curso;
*Ampliação de campos externos para as
práticas profissionalizantes;
* Disponibilização do FALD e Transforma
para os Professores desenvolvendo o
aperfeiçoamento docente contínuo;
* Estabelecimento do Comitê
permanente do ENADE, possibilitando
maior direcionamento nas ações a serem
implantadas pelo curso;
* Implantação da nova matriz, com
inserção de disciplinas importantes no
contexto atual do mercado em
Fisioterapia, como por exemplo,
Fisioterapia em Geriatria, Ergonomia e
Práticas Complementares.
* Oficinas oferecidas no FIPPE para
capacitação doente nas diversas
metodologias ativas
* Realização de FALD pelos professores,
possibilitando capacitação docente.
* Estabelecimento do Comitê
permanente do ENADE, possibilitando
maior direcionamento nas ações a serem
implantadas pelo curso.
* Reformulação da unidade curricular de
bases da terapêutica e terapêutica
integrada; **ampliação de campos
externos para as práticas médicas;
***ampliação da participação dos
estudantes no congresso de educação
médica; ****disponibilização do FALD e
Transforma para os Professores
desenvolvendo o aperfeiçoamento
docente contínuo; **** Estabelecimento
do Comitê permanente do ENADE,

* Implementação de novos
laboratórios de saúde: Laboratórios
de Saúde e Bem-Estar, de Terapia
Capilar & Maquiagem, de
Performance Humana e de Práticas
Terapêuticas. Ampliação da equipe
técnica dos laboratórios;
* Ampliação e revitalização da área
de convivência no CPB;

* Implementação de novos
laboratórios de saúde: Laboratórios
de Saúde e Bem-Estar, de
Performance Humana e de Práticas
Terapêuticas. Ampliação da equipe
técnica dos laboratórios;
* Ampliação e revitalização da área
de convivência no CPB;

* Implementação de novos
laboratórios de saúde: Laboratórios
de Saúde e Bem-Estar, de
Performance Humana e de Práticas
Terapêuticas. Ampliação da equipe
técnica dos laboratórios;
* Ampliação e revitalização da área
de convivência no CPB;

* Implementação de novos
laboratórios de saúde: Laboratórios
de Saúde e Bem-Estar, de
Performance Humana e de Práticas
Terapêuticas. Ampliação da equipe
técnica dos laboratórios;
* Ampliação e revitalização da área
de convivência no CPB;
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possibilitando maior direcionamento nas
ações a serem implantadas pelo curso;

Medicina Veterinária

* Implantação das ações de Educação
Clínica e Profissional em todas as
unidades curriculares do bloco de
práticas e habilidades;
* Oficinas oferecidas no FIPPE para
capacitação docente nas diversas
metodologias ativas
* Realização de FALD pelos professores,
possibilitando capacitação docente.
* Estabelecimento do Comitê
permanente do ENADE, possibilitando
maior direcionamento nas ações a serem
implantadas pelo curso.
* Treinamento dos professores no
Fórum Pedagógico para maior utilização
dos laboratórios de práticas.

Nutrição

Psicologia

* Implantação das ações de CPE em
todas as unidades curriculares do bloco
amarelo e verde (local);
* Criação do banco de cenários de
simulação (local);
* Alinhamento das ações estratégicas
entre os cursos de SSA e FSA (local);
* Elaboração de caderno de
planejamento, operacionalização,
análise e evidências do OSCE para
Psicologia (local);
* Implantação da Mostra de Práticas dos
estágios básicos e específicos –
idealizado em FSA e trazido para SSA
(local);
* Gestão das ações de CPE para todas as
disciplinas do bloco amarelo e verde
(local);
* Implantação do EICE no 1º semestre
(local);
* Revisão das metodologias de práticas
das unidades curriculares matriz 2018
(nacional);
• Revisão do Manual de Estágio do curso
(nacional;
• Revisão do PPC do curso para
adequação à matriz 2018 (nacional);

* Inauguração da clínica veterinária.
Ampliação da equipe técnica dos
laboratórios;
* Ampliação e revitalização da área
de convivência no CPB;

* Implementação de novos
laboratórios de saúde: Laboratórios
de Saúde e Bem-Estar, de
Performance Humana e de Práticas
Terapêuticas. Ampliação da equipe
técnica dos laboratórios;
* Ampliação e revitalização da área
de convivência no CPB;
* Implementação dos laboratórios
de performance humana
* Ampliação da equipe técnica dos
laboratórios;
* Ampliação e revitalização da área
de convivência no CPB;
Qualificação da limpeza dos
banheiros;
Prontidão da administração do CPB
para os problemas dos cursos.
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• Revisão das APS (nacional);
Acompanhamento do desenvolvimento
dos docentes no Fald e FIPPE 2019.1
(local);

Serviço Social

ESCOLA DE
COMUNICAÇÃO,
DESGN E EDUCAÇÃO SALVADOR

Comunicação e
Marketing

* Metodologia na sala aula - dinâmicas
integradoras;
* Utilização do Cenário de simulação;
* Ampla participação de ações de
Extensão comunitária;
* Projetos integradores;
* Biblioteca on-line;
* Maior número de alunos inscritos na
monitoria.

* Equipamentos das salas em boa
conservação;
* Rampas;
* Banheiros com acessibilidade;
* Melhoria da área de alimentação /
convivência e cantinas;
* Prédios mais limpos.

MELHORIAS ACADÊMICAS

MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

* O curso desenvolveu a Gincana de
CMKT, na qual os estudantes do terceiro
semestre se organizaram em equipes e
desenvolviam em 15 dias uma proposta
de trabalho para as disciplinas
PUBLICIDADE E PROPAGANDA e MÍDIA,
apoiando a interdisciplinaridade entre as
mesmas.
* Promoção de eventos aderentes ao
curso, a exemplo do Hiperlink.
* O curso revitalizou o projeto
MARKETING EM PAUTA, no qual os
estudantes do sétimo semestre
trouxeram profissionais de mercado para
debater temas de grande relevância na
área e abriram para os demais
estudantes da escola.
* Inserção da postagem das atividades
complementares dos estudantes no
Portal do Estudante, o que agilizou os
processos.
* Promoção de eventos aderentes ao
curso, a exemplo do Hiperlink, que
trazem a visão do mercado de trabalho
para a academia.
* Implantação de plano de ensino com
inserção dos planos de aula detalhados.
* Inserção de atividades diversas para
complementar a formação dos
estudantes, através da Implantação do

* Novos equipamentos no estúdio
de Fotografia e no Laboratório de
RTV.
* Novas vending machines e
pagamento em cartão de crédito.
* Disponibilização de micro-ondas
no espaço de convivência da
cantina.
* Reforma da área de convivência.
* Agilidade no processo de
impressão das copiadoras.
* Melhoria do Wi-fi do prédio.
* Atualização do site da instituição.
* Ampliação do número de câmeras
fotográficas para os discentes.
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One Campus.
* Agendamento das provas das
Disciplinas Online.
* Implantação das APS para
complementação de pontuação das
avaliações tradicionais.
* Inserção de dois novos professores
liderando a pesquisa na área de
comunicação.
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Design

Design de Moda

* Aumento da CH do curso de 2400 para
3000h;
* Atividades extracurriculares ganharam
reforço com a implantação do One
Campus;
* A postagem das Atividades
Complementares no Portal tornou-se
menos burocrática, ganhando agilidade;
* Maior estruturação e amadurecimento
dos projetos interdisciplinares do curso,
especialmente o do 4º semestre, que
têm ênfase nas discussões pautadas na
inclusão e diversidade;
* Realização de eventos com temas
contemporâneos ao Design;
* Maior alinhamento na proposição de
atividades e definição dos processos
avaliativos;
* Substituição de docentes que
apresentaram rendimento não
compatível com a excelência acadêmica;
* Flexibilização dos horários das
atividades presenciais das disciplinas
online com possibilidade de marcação de
horário;
* Planejamento mais estruturado e
controlado do tempo para atividades
práticas em sala de aula;
* Implantação do ponto extra como
estímulo para a prática das atividades
integradoras;
* Implantação do LPA para as turmas
concluintes, permitindo que o estudante
obtenha maior entendimento sobre o
desenvolvimento de suas competências
e habilidades.
Maior estruturação dos projetos
interdisciplinares do curso.
Realização da Semana de Design de
Moda com tematicas atendendo ao
curso.

* Reforma da área de alimentação e
convivência, aumentando o número
de mesas e cadeiras e a área
coberta;
* Disponibilização de fornos microondas na área de convivência dos
docentes e discentes;
* Inserção de uma pérgola e de
mesas e cadeiras na área verde,
criando espaço “zen”;
* Recuperação semestral das
pranchetas e réguas paralelas;
* Aumento da quantidade de
câmeras fotográficas disponíveis
para os discentes;
* Com a nova área de convivência,
os alunos deixaram de utilizar a
biblioteca como área de lazer;
* Atualização do site institucional;
* Murais do corredor com maior
frequência na sua atualização;
* Ampliação da área de cobertura
do WIFI e melhoria do sinal;
* Melhoria no processo de reservas
dos espaços e mais facilidade na
utilização dos recursos da
universidade;
* Facilidade de realização/ajuste da
matrícula através da plataforma
online;
* Aquisição de novos projetores
para pranchetas e laboratórios.

Aquisição do Softare Audaces;
Compra de bustos para apoio a
disciplinas; Compra de 6 maquinas
industriais para costura
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Jornalismo

Pedagogia

* Maior divulgação dos projetos de
Extensão no início do semestre;
* Realização da 2ª Semana de Jornalismo
(Jorna.U), com ampliação da
programação de palestras e realização
de minicursos relacionados à prática
profissional;
* Criação de um espaço para
apresentação de trabalhos oriundos de
disciplinas teóricas e práticas. Esta ação
ocorreu durante programação da
Semana de Jornalismo (Jorna.U). O
objetivo foi selecionar os melhores
trabalhos para serem submetidos a
congressos científicos da área, como
Intercom e Expocom.
* Implantação de novos Plano de Ensino,
com descrição de assuntos por aula,
disponibilizado no Blackboard. Esta ação
possibilita os estudantes a perceberem a
organização e distribuições dos
conteúdos do semestre;
* No âmbito da Avera Agência de
Notícias ocorreu a execução do Projeto
de Extensão Universitária CRONISTAS DE
LA ÉPOCA com duração de 40 horas,
realizado entre os meses de Fevereiro e
Julho de 2018 em caráter de cooperação
entre a UNIFACS e a Universidad
Europea de Madrid;
* Implantação de dois novos projetos de
pesquisa na área de Comunicação, o que
amplia a possibilidade de os discentes
participarem dos Grupos de Pesquisa da
UNIFACS;
• Inclusão de Atividade Prática
Supervisionada (APS) com pontuação
extra na AV2;
• Possibilidade de estudantes do curso
atuem como monitores em disciplinas
teóricas como Teorias da Comunicação e
Teorias do Jornalismo;
• Implantação do One Campus, com
oferta de atividades extracurriculares
para os alunos.

* Novos equipamentos nos estúdios
de fotografia e no Laboratório de
RTV, com aumento da quantidade
de máquinas fotográficas
disponíveis para os discentes
utilizarem nas disciplinas práticas;
* Novas wending machines e
pagamento com cartão de crédito;
* Inserção das atividades
complementares através do Portal
do Estudante;
* Reforma da área de convivência e
alimentação, com a instalação de
um espaço com micro-ondas;
* Ampliação da área de cobertura
de wifi;
* Cantinas aumentaram oferta de
alimentação, incluindo almoço;
* Melhoria do serviço prestado
pelas copiadoras, com ampliação de
pontos de impressão;
Site instituição incrementou as
informações relativas às atividades
de pesquisa e extensão.

* Processo de implementação da nova
matriz curricular do curso

* Implementação da Brinquedoteca
no Campus Lapa * Melhorias
implementaas nas salas de aula do
Campus Lapa
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Publicidade e
Propaganda

* O curso ampliou a proposta dos
trabalhos interdisciplinares, assim como
alinhou o desenvolvimento dos mesmos.
* O curso propôs o aperfeiçoamento da
metodologia do Trabalho de Conclusão
de Curso, através da integração entre as
áreas de criação e planejamento. Além
disso, houve a adequação de algumas
métricas à realidade do mercado de
trabalho dos estudantes.
* Implementação dos books estratégicos
(portfólio de trabalho) em disciplinas e
Trabalho de Conclusão do Curso.
* Ampliação da divulgação do Prêmio
Angorá.
* Inserção da postagem das atividades
complementares dos estudantes no
Portal do Estudante, o que agilizou os
processos.
* Promoção de eventos aderentes ao
curso, a exemplo do Hiperlink, que
trazem a visão do mercado de trabalho
para a academia.
* Implantação de plano de ensino com
inserção dos planos de aula detalhados.
* Inserção de atividades diversas para
complementar a formação dos
estudantes, através da Implantação do
One Campus.
* Agendamento da prova EAD.
* Implantação das APS para
complementação de pontuação das
avaliações tradicionais.
* Inserção de dois novos professores
liderando a pesquisa na área de
comunicação.
* Inserção de sorteio das equipes de
trabalho dos interdisciplinares.
* Ampliação dos alunos monitores para
* Inserção do LPA como ferramenta para
maior conhecimento do estudante
acerca das competências e habilidades
do mesmo.
* Realização de eventos voltados aos
temas do ENADE.

* Novos equipamentos no estúdio
de Fotografia e no Laboratório de
RTV.
* Novas vending machines e
pagamento em cartão de crédito.
* Disponibilização de micro-ondas
no espaço de convivência da
cantina.
* Reforma da área de convivência.
* Agilidade no processo de
impressão das copiadoras.
* Melhoria do Wi-fi do prédio.
* Atualização do site da instituição.
* Ampliação do número de câmeras
fotográficas para os discentes.
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Relações Públicas

* Maior divulgação dos Projetos de
Extensão no início do semestre.
* Realização de visitas técnicas em
organizações, com o objetivo de articular
mais teoria e prática.
* Implantação de Planos de Ensino, com
proposição de planos de aula, o que
facilita o diálogo com o estudante sobre
o planejamento das aulas e faz com que
o discente perceba a organização do
docente.
* Inclusão de pontuação extra para
realização da Atividade Prática
Supervisionada – APS.
* Realização de eventos e palestras, em
articulação com o curso de Publicidade e
Propaganda (Hiperlink) e Jornalismo
(Jorna.U), com temas pertinentes à
formação dos relações-públicas.
* Implantação do One Campus, com
atividades extracurriculares disponíveis
aos estudantes.
* O processo de Atividades
Complementares foi mais agilizado, a
partir da inserção via portal.
* Aulas de fotografia e audiovisual mais
interativas, visto que novos
equipamentos foram adquiridos.
* Inserção de dois novos professores
pesquisadores com Projetos de Pesquisa,
o que amplia a possibilidade de
estudantes atuarem em pesquisa.
* Participação de estudantes em
Congressos da área de Comunicação.
* Experiência de Extensão com jovens de
ensino médio da rede pública do Estado,
com a aplicação de conhecimentos
construídos na graduação.
* Agendamento da realização de
avaliação das disciplinas online, com
maior flexibilidade para o estudante.

* Ampliação da área de cobertura
do Wi-Fi.
* Reforma da área de convivência,
com espaço mais harmônico e
compatível com o perfil dos
estudantes.
* Maior oferta de opções de
alimentação nas cantinas.
* Implantação de micro-ondas para
almoço dos estudantes.
* Maior agilidade no processo de
impressão das copiadoras.
* Aquisição de câmeras fotográficas.
* Estruturação do site institucional,
com mais informações sobre
extensão e pesquisa.
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MELHORIAS IMPLEMENTADAS A PARTIR DOS RESULTADOS DA
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – FEIRA DE SANTANA

ESCOLA DE
ARQUITETURA,
ENGENHARIA E
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO - FEIRA
DE SANTANA

MELHORIAS ACADÊMICAS

* Contratação de novos docentes
Arquitetura e
Urbanismo

* Contratação de novos docentes
* Aquisição de Professor TI para o curso
Design de Interiores

Engenharia Civil

Engenharia de
Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia
Mecatrônica

* Acesso aos laboratórios;
* Novos docentes;
* Criação de mais grupos de pesquisa;
* Criação de mais projetos de extensão;
* Acesso aos laboratórios;
* Novos docentes;
* Criação de mais grupos de pesquisa;
* Criação de mais projetos de extensão;
* Acesso aos laboratórios;
* Novos docentes;
* Criação de mais grupos de pesquisa;
* Criação de mais projetos de extensão;
* Acesso aos laboratórios;
* Novos docentes;
* Criação de mais grupos de pesquisa;
* Criação de mais projetos de extensão;
* Acesso aos laboratórios;
* Novos docentes;
* Criação de mais grupos de pesquisa;
* Criação de mais projetos de extensão;

MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

* Novas salas de pranchetas;
* Mesa de corte para salas de
pranchetas;
* Aquisição do Heliodon;
* Novo laboratório de prancheta
com computador no CEI;
* Aquisição de software.
*Ampliação das salas de
pranchetas;
* Aquisição dos softwares;
* Mesa de corte para salas de
pranchetas;
* Aquisição de livros para a
Biblioteca
* Novos equipamentos no
laboratório;
* Novos laboratórios;
* Espaço de Coworking;
CEI;
* Novos equipamentos no
laboratório;
* Novos laboratórios;
* Espaço de Coworking;
* CEI;
* Novos equipamentos no
laboratório;
* Novos laboratórios;
* Espaço de Coworking;
* CEI;
* Novos equipamentos no
laboratório;
* Novos laboratórios;
* Espaço de Coworking;
* CEI;
* Novos equipamentos no
laboratório;
* Novos laboratórios;
* Espaço de Coworking;
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* CEI;

Redes de
Computadores

Sistemas de
Informação

ESCOLA DE NEGÓCIOS
E HOSPITALIDADE FEIRA DE SANTANA

Administração

Ciências Contábeis

Gestão de Recursos
Humanos

Logística

* Acesso a mais atividades práticas em
laboratórios;
* Novos Docentes;
* Maior nível de qualificação docentes
através das oficinas da Fippe e do
Transforma
* Acesso a mais atividades práticas em
laboratórios;
* Novos Docentes;
* Maior nível de qualificação docentes
através das oficinas da Fippe e do
Transforma

MELHORIAS ACADÊMICAS
* Treinamento dos professores no
Fórum Pedagógico para maior utilização
dos laboratórios de práticas.
* Maior integração entre os projetos de
extensão.
* Ofertas de disciplinas de laboratório;
* Treinamento dos professores no
Fórum Pedagógico para maior utilização
dos laboratórios de práticas;
* Maior integração entre os projetos de
extensão;
* Ofertas de disciplinas de laboratório;
* Treinamento dos professores no
Fórum Pedagógico para maior utilização
dos laboratórios de práticas;
* Maior integração entre os projetos de
extensão;
* Ofertas de disciplinas de laboratório.
* Treinamento dos professores no
Fórum Pedagógico para maior utilização
dos laboratórios de práticas;
* Maior integração entre os projetos de
extensão;
* Ofertas de disciplinas de laboratório.

* Novos equipamentos no
laboratório;
* Novos laboratórios;
* Espaço de Coworking;
* CEI;
* Novos equipamentos no
laboratório;
* Novos laboratórios;
* Espaço de Coworking;
* CEI;

MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
* Novas vending machines;
* Melhoria da sala de professor
tempo integral;
* Troca da empresa de cópias.

* Novas vending machines;
* Melhoria da sala de professor
tempo integral;
* Troca da empresa de cópias.

* Novas vending machines;
* Melhoria da sala de professor
tempo integral;
* Troca da empresa de cópias.

* Novas vending machines;
* Melhoria da sala de professor
tempo integral;
* Troca da empresa de cópias.
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ESCOLA DAS CIÊNCIAS
DA SAÚDE - FEIRA DE
SANTANA
Biomedicina

Educação Fisica

Enfermagem

Farmácia

Fisioterapia

MELHORIAS ACADÊMICAS

MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

* Contratação de novos professores;
* Criação de mais grupos de pesquisa;
* Criação de mais projetos de extensão.

* Novos equipamentos no
laboratório; Melhoria da sala de
professor tempo integral;

* Contratação de novos professores
* Oficina de metodologias ativas e
capacitação docente no FIPPE
* Criação de mais grupos de pesquisa e
incentivo para apresentação de
trabalhos em congressos e simpósios
* Contratação de mais professores
enfermeiros
* Capacitação docente no FIPPE para uso
da simulação Oficinas de metodologias
ativas facilitada por docentes e para os
docentes
* HSQA (Health Science Quality
Assessment)
* Realização da 1ª Semana de
Enfermagem
* Acesso a mais atividades práticas em
laboratórios;
* Novos docentes;
* Maior número de alunos monitores do
programa de monitoria;
* Criação projeto de extensão focado na
área;
* Maior nível de qualificação docentes
através das oficinas da Fippe e do
Transforma.
* Maior integração entre os projetos de
extensão;
* Criação de novas linhas pesquisa,
Incluindo linhas de pesquisa inter e
multidisciplinares;
Integração entre docentes e
preceptores;
* Contratação de docentes;
* Criação de atividades de extensão,
simpósios e congressos em saúde;
* Capacitação pedagógica para
implementação das metodologias ativas;
Ampliação das atividades de monitoria
acadêmica;
* Integração entre os cursos da escola de
ciências da saúde;
* Capacitação para o uso dos
equipamentos de simulação e treino de

* Estrutura física específica para o
curso (quadra/campo, sala de
ginástica e musculação)
* Novas esteiras (com inclinação) e
bicicletas ergométricas
* Novo campus - Getúlio Vargas;
* Novos Laboratórios: Enfermaria,
Centro de Simulação,
Funcionalidades e Habilidades
* Novos simuladores reais de
pacientes e manequins de
procedimentos
* Sala de Professor Tempo Integral.

* Novos equipamentos no
laboratório;
* Novos laboratórios;
* Estacionamento com grade de
proteção;
Recuperação dos bebedouros;
* Maior segurança.

* Novos equipamentos para o
laboratório;
* Novos Laboratórios;
* Área de convivência;
* Proteção no estacionamento;
Lanchonete;
* Melhorias na sala de Professor
Tempo Integral;
* Melhoria na sala de Coordenação;
* Sala de aula - Equipamentos de
som e informática;
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habilidades;

Nutrição

Psicologia

ESCOLA DE
COMUNICAÇÃO,
DESGN E EDUCAÇÃO FEIRA DE SANTANA

Pedagogia

Publicidade e
Propaganda

* Ampliação do número de pesquisas e
extensões.
*
Contratação de novos docentes em
Nutrição.
Treinamento dos
professores em metodologias ativas.
* Incentivo econômico nos trabalho
apresentados em simpósios, congressos
e publicações.
* Contratação de novos docentes.
Treinamento dos professores em
metodologias ativas.
* Nova gestão do curso. Cadernos HEGA
até o quarto semestre.

* Segurança e iluminação no
estacionamento.
* Aumento do espaço físico da
biblioteca. Ampliação dos
laboratórios.

* Segurança e iluminação no
estacionamento.
* Salas do GV equipadas com
equipamentos audiovisuais
adequados.

MELHORIAS ACADÊMICAS

MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

* Treinamento de professores sobretudo
os novatos para atuação em
laboratórios.
* Rever as ofertas de oficinas e cursos no
FIPPE

* Completar o acervo da
brinquedoteca.
* Oferta de livros na biblioteca para
Pedagogia na biblioteca.
* Sala e armário para Pedagogia.
* Ampliação da quantidade de
computadores IMAC;
* Aquisição dos softwares;
* Construção do Laboratório de
Comunicação;
* Montagem dos equipamentos do
Estúdio de fotografia; *
Equipamentos referente ao estúdio
de gravação e áudio

* Aquisição de novos professores da
área de comunicação;
* Aquisição de uma técnica para o
laboratório de Comunicação;
* Ampliação da quantidade de Projeto
de Extensão na Escola
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ANEXOS
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ANEXO A – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AUTOAVALIAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

Este projeto apresenta a fundamentação e a operacionalização do processo de
Avaliação Institucional na Universidade Salvador (UNIFACS) para o triênio 2016/2018,
em conformidade com a Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004.
O exercício da avaliação na UNIFACS tem como base conceitual o
pensamento de Belloni (1998) e Sobrinho (2001) para quem esta prática permite a
formulação de um juízo de valor que auxilia a tomada de decisão e atua como um
instrumento de autoeducação. É vivenciado como processo, através do qual a
organização e cada um de seus membros produzem um conhecimento sobre si próprio
e sobre cada um.
Por seu caráter eminentemente humano, esta ação é marcada pela
complexidade. Questões próprias de numerosos e múltiplos grupos aí emergem como
a contradição, a diversidade cultural e ideológica, nuances de perspectivas de mundo e
de sociedade, exigindo flexibilidade metodológica para facultar a expressão de suas
múltiplas dimensões.
Para tanto, o rigor e a ética tornam-se elementos imprescindíveis visando
assegurar a legitimidade das ações implementadas. O zelo pelo cumprimento de
normas estabelecidas, associado a uma conduta flexível, que considere as inúmeras
variáveis decorrentes da complexidade do processo são, assim, recursos valiosos para
o sucesso do empreendimento.
Para Hoffmann (2002a, p. 40), a avaliação,
ao lidar com a complexidade do ser humano, deve orientar-se, portanto, por
valores morais e paradigmas científicos. Os processos avaliativos não podem
estar fundamentados, apenas, em princípios, critérios e regras da investigação
científica
e
considerações
metodológicas.
Torna-se
necessário,
essencialmente, recorrer a princípios de interação e relação social, numa
análise ético-política das práticas e metodologias da avaliação.

Assim concebido, o exercício da avaliação institucional na UNIFACS adequa-se
à sua cultura e atende ao Princípio da Identidade Institucional, pelo acolhimento de
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uma perspectiva de educação vista como bem público e privado. Parte de um todo
onde a cidadania, a responsabilidade social, a autonomia, associam-se a valores
próprios do contexto político na atualidade, quais sejam, sucesso individual,
competitividade ética e excelente desempenho profissional. Atenta a seu papel
intelectual, também cuida da apropriação da cultura letrada, em diversas áreas de
conhecimento, além de absorver, refletir e desenvolver valores que deverão tornar-se
opção crítica e pessoal de cada indivíduo em formação.
O sucesso no atendimento à sua missão, desde 1972, ano em que foi criada a
Escola de Administração de Empresas da Bahia, vem pautando-se em modelo de
gestão, cuja fonte de referência sempre foi a busca da qualidade. Antes que a
avaliação institucional se constituísse em obrigação legal, a UNIFACS já vinculava a
seus dados, a qualidade que consolidou sua marca no ambiente acadêmico baiano.
Desde 1993, como modalidade interna de consulta, implantou a Avaliação
Docente/Discente. Em 1995 criou sua Comissão de Avaliação Interna e vinculou-se ao
Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), por cujos
princípios vêm fazendo da participação, globalidade e legitimidade, os guias de seu
planejamento.
O conceito de qualidade adotado, em todas as Avaliações Institucionais
realizadas

pela

UNIFACS,

foi

além

das

relações

de

custo/

benefício

e

eficiência/eficácia. Seu principal destaque é a investigação que proporciona uma visão
contextualizada e precisa do desempenho institucional, tendo como referência as
determinações legais, os documentos institucionais e a cultura organizacional.
Disto é reflexo seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI), onde
... a avaliação permanente e a inovação devem estar presentes no dia-a-dia de
todos, com a finalidade de proporcionar instrumentos para criar, aperfeiçoar e
desenvolver aplicações novas, a partir do sucesso ou fracasso de cada um ou
de sua equipe ou setor. (UNIFACS, 1997, p.23-4).

Em continuidade, conforme determinado no Art. 11 da Lei nº 10.861 de 14 de
abril de 2004, foi constituída por Ato da Reitoria nº 025/2004, a Comissão Própria de
Avaliação (CPA), cujos membros tiveram seleção por critérios como suas
representatividades interna e externa, conhecimento institucional e do processo
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avaliativo, para que fossem contemplados, na condução do processo, os princípios e
finalidades da Avaliação Institucional.
Atualmente, por sua vinculação aos princípios, dimensões e estratégias
emanadas da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), a
Avaliação Institucional 2016 -2018, na UNIFACS, aprimora-se pela experiência dos
triênios anteriores, buscando tornar seus resultados, cada vez mais, ferramenta
indispensável de sua práxis educativa, meio pelo qual se reafirma nos cenários
educativos soteropolitano, baiano e nacional.
2. JUSTIFICATIVA
Após a expansão das Instituições de Ensino Superior (IES), consequente à
promulgação da Lei 9394/96, o Estado brasileiro desencadeou um processo de
controle qualitativo desta natureza de serviço, de modo a assegurar o atendimento a
seu papel social e econômico, além de atender aos parâmetros imprescindíveis ao
mundo globalizado.
As profundas mudanças da política educacional brasileira partiram da
articulação estabelecida entre educação e avanço social, o que reafirma uma
orientação histórica, desde o século XIX, com a transferência da sede do Império
Português para o Rio de Janeiro e a criação do Ensino Superior, vinculada à
industrialização.
Atualmente, este direcionamento é acrescido da formulação de diretrizes
voltadas para a identificação de competências e desenvolvimento das habilidades,
crescente apropriação de informação e ampliação cognitiva, requisitadas pelo mercado
de trabalho.
Estes paradigmas estão presentes em todas as esferas da Administração
Pública, desde a Reforma do Estado Brasileiro, em 1997, estabelecendo as referências
para o alinhamento da gestão institucional. A orientação é buscar a permanente
especialização dos serviços prestados, tendo em vista seus resultados. Bresser Pereira
(2001) aponta como eixo deste processo a descentralização gerencial do Estado,
delegando sua função pública para organizações privadas, controladas por meio de
contratos de gestão.
Gonçalves Filho (2005, p. 2) relata que no Brasil, “a avaliação no âmbito do
Estado

tornou-se

obrigatória

somente

para

o

sistema

educacional

e

foi
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institucionalizada nos anos 1990, quando se data o alinhamento do Estado brasileiro
ao modelo político-econômico neoliberal. ”
Como mais importante requisito da gestão, a avaliação institucional recebeu
destaque especial a partir da Lei n. 9.131, criada em dezembro de 1995, que
reformulou o Conselho Nacional de Educação (CNE), estabelecendo as novas bases
para criação de novas instituições de ensino superior, bem como para seus
recredenciamentos, assentados agora em três aspectos: flexibilidade, competitividade
e avaliação institucional. A expectativa é que, deste modo, a expansão do sistema
mantenha um elevado padrão de qualidade. Segundo dados do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 13 países da América
Latina, incluindo o Brasil, já possuem sistemas de avaliação institucional. Nestes, estão
sendo realizados oito estudos internacionais “que comparam o rendimento educativo
de estudantes e os sistemas escolares, dentre os quais se destacam o Laboratório
Latino-Americano de Avaliação da Qualidade de Ensino (UNESCO/Oreal), o TIMMS e
o PISA”.
A primeira iniciativa brasileira nesta direção, no entanto, é anterior à Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – O Programa de Avaliação da Reforma
Universitária (PARU), cujo período de vigor foi do ano de 1983 até 1986.
Foi seguido do Grupo Executivo para Reformulação do Ensino Superior
(GERES), criado em substituição ao PARU, e utilizou a avaliação como mecanismo de
classificação, por meio do estabelecimento de rankings (LEITE, 1997, p. 9). Essa
metodologia foi rejeitada pela comunidade acadêmica, o que terminou por inviabilizá-la.
Em 1993, foi criado o Programa de Avaliação Institucional (PAIUB), cuja
principal característica foi a adoção dos princípios construtivos na avaliação. Fruto de
discussões realizadas, segundo Leite (1997), nas bases universitárias, possuía
dotação orçamentária própria e a adesão das universidades à sua proposta era livre.
Em abril de 2004, o Ministério da Educação modificou os rumos da Avaliação
Institucional e promulgou a Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que criou o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
Esse Sistema tem como objetivo “assegurar processo nacional de avaliação das
instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho
acadêmico de seus estudantes”, tendo como princípios a Participação, a Globalidade, o
Respeito à Identidade Institucional, a Legitimidade e a Continuidade e Regularidade.
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A forma atual de avaliação institucional provoca o estabelecimento de uma
cultura de regulação, que busca, por meio da adesão participativa e solidária,
estratégias para melhorar a eficácia das ações empreendidas, gerando reajustes,
conforme a necessidade de diretrizes e ações.
O Sistema de Avaliação integra três modalidades principais, baseadas nos
seguintes eixos, a serem aplicados em diferentes momentos:
1)

Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES) – é o

centro de referência e articulação do sistema de avaliação que se desenvolve em duas
etapas principais:
a) Autoavaliação – coordenada pela CPA.
b) Avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo Inep/MEC,
segundo diretrizes estabelecidas pela Conaes.
2)

Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) – avalia os cursos de

graduação por meio de instrumentos e procedimentos que incluem visitas in loco de
comissões externas. A periodicidade desta avaliação depende diretamente do
processo de reconhecimento e renovação de reconhecimento a que os cursos estão
sujeitos.
3)

Avaliação do Desempenho dos Estudantes (Enade) – aplica-se aos

estudantes do último ano do curso, com periodicidade de três anos. Anualmente, o
Ministro da Educação, com base em indicação da Conaes, define as áreas que
participarão do Enade.
Com a finalidade de subsidiar a autoavaliação e a avaliação externa, o ENADE
oferece elementos para o acompanhamento longitudinal das ações pedagógicas, por
incorporação de questões relacionadas ao domínio de aprendizagens e habilidades
dos estudantes.
O objeto da avaliação institucional é o conjunto de dimensões, estruturas,
relações, atividades, funções e finalidades das IES, observados com o intuito de
proporcionar um conhecimento global dos processos sociais, pedagógicos e científicos.
Do mesmo modo, pretende verificar a causalidade dos problemas e as possíveis
alternativas para melhorar e fortalecer a instituição. Nessa perspectiva, a gestão e a
infraestrutura serão avaliadas tendo em vista o cumprimento da missão institucional.
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O enfoque central é a Instituição e seus pilares, considerando a influência da
cultura organizacional nas atividades acadêmicas e seus documentos norteadores, tais
como, o PDI e os Projetos Pedagógicos dos diversos cursos oferecidos, assim como as
atividades de pesquisa, extensão e administrativas, tendo como referência as dez
dimensões do SINAES.
Concernente a esta orientação, a UNIFACS concebeu seu projeto de
autoavaliação, de modo a assegurar a expressão coletiva da comunidade acadêmica
sobre os seus serviços, associada à legitimidade de suas orientações.
3. A UNIVERSIDADE SALVADOR- UNIFACS
A Universidade Salvador - UNIFACS, anteriormente Faculdades Salvador FACS, instituição de ensino superior privada localizada no município de Salvador,
Estado da Bahia, teve como primeira célula a Escola de Administração de Empresas
da Bahia, em 1972, oferecendo o Curso de Graduação em Administração de
Empresas.
Em 1990, os seus mantenedores, após ouvirem especialistas da área de
educação e respaldados na necessidade social de criação de uma nova universidade
no Estado da Bahia, decidiram, com o apoio de sua comunidade interna, que o
caminho lógico para sua evolução seria a transformação das Faculdades em
Universidade. A Carta Consulta, visando essa transformação, foi aprovada em
fevereiro de 1993 e o Projeto da Universidade, em fevereiro de 1994.
O seu credenciamento como Universidade ocorreu em 1997, com parecer
favorável por unanimidade de votos do Conselho Nacional de Educação - CNE e
Decreto Presidencial de 18 de setembro do mesmo ano, publicado no D.O.U. de 19 de
setembro de 1997.
A UNIFACS foi a primeira Universidade do Brasil a ser recredenciada pelo
MEC, através da Portaria de nº 15, publicada no Diário Oficial da União de 12/01/2011,
obtendo Conceito Institucional 5.
Em 2010, a Laureate International Universities, uma rede internacional de
universidades que provê acesso ao ensino superior de qualidade em instituições
inovadoras do mundo todo incorporou a UNIFACS à Rede Laureate, formada por mais
de 80 instituições, que oferecem cursos presenciais e on-line. Mais de um milhão de
estudantes fazem parte da comunidade acadêmica, que está presente em 28 países da
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América do Norte, América Latina, Europa, África do Norte, Ásia/Pacífico e Oriente
Médio.
A Laureate Brasil, integrante da rede global em ensino superior Laureate
International Universities, é formada por 13 instituições de ensino que possuem mais
de 40 campi em oito estados brasileiros. Além da UNIFACS, também fazem parte da
Rede Laureate Brasil as instituições: BSP - Business School São Paulo; CEDEPE
Business School); Centro Universitário do Norte (UniNorte); Centro Universitário IBMR;
Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter); Faculdade de Desenvolvimento do Rio
Grande do Sul (FADERGS); Faculdade dos Guararapes (FG); Faculdade Internacional
da Paraíba (FPB); Universidade Anhembi Morumbi; Universidade Potiguar (UnP),
Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU e as Faculdades das Américas (FAM).
Nesta perspectiva, a Instituição oferece, atualmente, 89 cursos de graduação
(bacharelados, licenciaturas e tecnológicos). Destes, 21 são na modalidade EAD e
mais 55 cursos de pós-graduação lato sensu. Destes, 10 são também ofertados no
campus fora de sede, além de 06 mestrados e 03 doutorados.
Atua também com as atividades de pesquisa, com 40 grupos cadastrados no
CNPq, e extensão. A Instituição possui cerca de 31.000 estudantes, distribuída entre
os diversos cursos. Destes, 5.815 estão matriculados nos diversos cursos EAD. A partir
de 2014 a UNIFACS passou a ofertar cursos técnicos de nível médio, através do
PRONATEC.
A UNIFACS desenvolve sua produção científica e intelectual com a participação
dos seus corpos discente e docente, pois entende a pesquisa como princípio
educativo. Assim, inclui em sua prática pedagógica a Iniciação Científica, artigos de
estudantes e produção científica gerada nos Programas Stricto Sensu, através dos
grupos de pesquisa e projetos individuais de professores. Parte dessa produção é
publicada em edições próprias.
Hoje, a Instituição possui 40 (quarenta) grupos/núcleos de pesquisa
institucionalizados e cadastrados na Plataforma LATTES do CNPq, com a seguinte
distribuição por área de conhecimento: Ciências da Saúde - 05 (cinco), Ciências
Humanas – 03 (três), Ciências Sociais Aplicadas – 18 (dezoito), Ciências Agrárias 1
(hum) e Engenharias - 13 (quatorze) grupos.
Primando pelos princípios de indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da
extensão, pela valorização de programas interdisciplinares e com a missão de formar
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profissionais aptos para enfrentar desafios e diversidades através de uma educação
continuada, inovadora e de excelência, a UNIFACS expressa seu comprometimento
com o processo de desenvolvimento local, regional e nacional, através de uma atuação
crítica e transformadora.
4. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA UNIFACS
O Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB),
lançado pelo MEC, em 1994, foi adotado pela Universidade Salvador (UNIFACS) em
maio de 1995, com foco inicial nos cursos de graduação.
Compreendendo a relevância do processo avaliativo para a gestão universitária,
os dados coletados e discutidos na comunidade tornam-se subsídios valiosos para a
verificação de inúmeras necessidades acadêmicas e administrativas, para o
replanejamento pedagógico e para atualização do Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI.
O Projeto de Avaliação Institucional 2003/2006, intitulado "Avaliação da
Estratégia Interdisciplinar nos Cursos de Graduação da UNIFACS", teve como objetivo
a apreciação dos resultados do processo de ensino e aprendizagem realizados por
meio da estratégia interdisciplinar. Os dados compilados proporcionaram reflexões que
resultaram no aperfeiçoamento da prática pedagógica, por seus próprios sujeitos e
vinha gerando algumas conquistas importantes, a exemplo de:
- realização de atividades interdisciplinares nos cursos de Letras, Psicologia,
Arquitetura e Urbanismo e Design, com proposta para ampliação para os demais
cursos;
- ampliação das instalações do Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ;
- criação de salas de estudo para o Curso de Psicologia.
As orientações da CONAES sobre o processo de avaliação trazem impacto na
implantação gradativa da interdisciplinaridade que segue como meta da UNIFACS,
reafirmando o compromisso social e consolidação de uma prática educacional alinhada
com os novos tempos.
No triênio 2004-2006, já no modelo atual, a UNIFACS teve avaliação global, por
221 tipos específicos de questionários, sendo 209 diferenciados para os setores
administrativos, 6 para os discentes (graduação, pós-graduação, mestrado, EAD,
tecnológicos e superiores de curta duração), 5 para os docentes e tutores de EAD e 1
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para tutor de EAD. Tal coleta deu-se junto à totalidade da população da área
administrativa e, por amostragem, na área acadêmica mediante instrumentos
específicos, por função e interfaces. Os dados tiveram relatórios lineares e por
cruzamento, com resultados quantitativos e qualitativos. Para a tabulação dos aspectos
quantitativos, foi elaborado um programa específico e os aspectos qualitativos,
lançados por categorização.
Dando continuidade ao processo avaliativo, fechando o ciclo do SINAES 20072009, foram aplicados 1.125 questionários específicos aos discentes da graduação, 19
aos da pós-graduação, 471 aos docentes da graduação e 22 aos da pós-graduação.
Quanto ao corpo técnico administrativo, os instrumentos aplicados atingiram a
totalidade desta categoria.
Apurados os resultados, os mesmos foram condensados em relatórios parciais
discriminados por área e cursos e amplamente divulgados através de reuniões de
autoavaliação, com a participação da comunidade acadêmica. Posteriormente foi
elaborado um relatório final, onde estão registradas as potencialidades, fragilidades e
soluções, que subsidiaram a revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.
A partir de 2010, o processo de autoavaliação institucional continuou seguindo as
dimensões estabelecidas no SINAES, sempre envolvendo toda a comunidade
acadêmica e buscando atingir um nível de participação de cerca de 80% de cada
segmento dessa comunidade.
O Relatório de Autoavaliação Institucional teve divulgação ampla na comunidade
acadêmica, que promoveu os Seminários de Autoavaliação, por cada curso, onde são
consolidadas as informações, apresentadas as ações implementadas a partir dos
resultados do processo autoavaliativo e colhidas as sugestões para o próximo período.

5. OBJETIVOS
5.1 OBJETIVO GERAL
Obter informações da comunidade universitária quanto ao desempenho
acadêmico e social da UNIFACS, numa perspectiva multidimensional, de modo a
subsidiar e legitimar a implementação de estratégias para correção de rumos e
consolidação de seus objetivos.
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Subsidiar o Plano de Desenvolvimento Institucional.
b) Atualizar documentos institucionais.
c) Verificar o atendimento às exigências legais e acadêmicas conforme referenciais
de qualidade interna e externa.
d) Solidificar a cultura da avaliação.
e) Ampliar a abrangência da avaliação para subsidiar o planejamento e
gerenciamento institucionais.
f) Integrar as informações e orientações resultantes dos diversos processos
avaliativos a que a Instituição está submetida.
g) Prestar contas à sociedade, por meio de resultados, quanto à qualidade da
formação humana, profissional e social propiciada pela UNIFACS à comunidade.

6. PROCESSO METODOLÓGICO
A experiência em autoavaliação institucional na UNIFACS indica quão lento é o
processo de incorporação da comunidade acadêmica às propostas de avaliação. Esta
experiência também sugere que sem o envolvimento desses atores, o processo de
avaliação será conduzido e terá resultados meramente formais, que não repercutirão
sobre a vida institucional, não gerando “feedbacks” para o aperfeiçoamento
institucional. Daí, mesmo que lento, é de fundamental importância a conquista e a
cumplicidade da comunidade universitária nesse processo.
Assim, o projeto é desenvolvido em etapas.
ETAPA 1 – Planejamento e elaboração do Projeto de Autoavaliação.
Objetivo: elaborar o Projeto de Autoavaliação da UNIFACS, utilizando uma
metodologia participativa.
Ações:
Análise e discussão das experiências avaliativas da UNIFACS, a partir dos
documentos existentes.
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Levantamento da documentação institucional (PDI) para análise da coerência
entre os objetivos e o cumprimento da missão institucional.
Identificação das fontes institucionais de dados referentes às dimensões a
serem avaliadas e consolidação de dados.
Realização da 1ª versão do Projeto de Autoavaliação da UNIFACS.
Discussão pela CPA e pela Comissão Setorial da minuta do Projeto de
Autoavaliação.
Redação final do projeto.

ETAPA 2 – Sensibilização da comunidade universitária.
Objetivo: desenvolver ações nos campi da Universidade, tendo como finalidade o
envolvimento

da

comunidade

universitária

na

construção,

implantação,

acompanhamento e decisões no processo avaliativo, buscando o ressignificado da
cultura de avaliação.
Ações:
Elaboração e desenvolvimento de campanha de sensibilização para a
autoavaliação.
Criação de material impresso de divulgação da avaliação.
Realização de seminários, tendo como temática a avaliação institucional e o
SINAES.
ETAPA 3 – Construção e validação dos instrumentos.
Objetivo: criar instrumentos adequados à captação das informações necessárias ao
processo avaliativo.
Ações:
Construção de propostas de instrumentos.
Determinação de metodologia de aplicação.
Aplicação de pré-teste dos instrumentos definidos.
Análise dos resultados do pré-teste dos instrumentos.
Consolidação do instrumento final a ser aplicado.
ETAPA 4 – Realização do processo avaliativo.
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Objetivo: realizar o processo de autoavaliação da UNIFACS, envolvendo os
segmentos da comunidade acadêmica.
Ações:
Definição do período da coleta de informações.
Disponibilização dos questionários on-line, disponibilizados nos Portais do
Professor e do Estudante e do Gestor.
Acompanhamento da coleta de dados pela CPA
Verificação dos dados coletados.
ETAPA 5 – Análise das informações coletadas.
Objetivo: analisar os dados coletados através dos instrumentos aplicados no processo
de autoavaliação.
Ações:
Geração dos relatórios analíticos dos dados coletados.
Leitura das questões abertas, fazendo a sua categorização.
Relato das principais conclusões, com base no conteúdo obtido através dos
instrumentos do processo avaliativo.

ETAPA 6 – Elaboração do relatório de autoavaliação
Objetivo: redigir o relatório da autoavaliação da UNIFACS, contendo o detalhamento
de todas as etapas do processo avaliativo.
Ações:
Análise da consistência dos dados e/ou informações junto aos diversos
agentes e/ou fontes institucionais.
Elaboração do relatório final, contendo, além dos resultados da autoavaliação,
a sugestão das ações a serem implementadas com base na apuração dos dados.

ETAPA 7 – Divulgação dos resultados da autoavaliação
Objetivo: divulgar os resultados da autoavaliação da UNIFACS
Ações:

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
167

Apresentação dos resultados junto à comunidade interna através dos Portais
do Professor, Estudante e do Gestor Acadêmico.
Realização de seminários nos diversos campi para a socialização dos
resultados.
ETAPA 8 – Meta-avaliação
Objetivo: avaliar o próprio processo de autoavaliação
Ações:
Reunião da CPA para análise do processo avaliativo da UNIFACS, buscando
obter críticas e sugestões, no sentido de implementar ações de melhoria e
continuidade do processo.
Reestruturação do projeto de avaliação institucional da UNIFACS.
7. OPERACIONALIZAÇÃO

A operacionalização do processo de autoavaliação institucional tem por base as
dimensões estabelecidas pela Lei 10.861/2004, no seu Artigo 3º, “que devem ser o
foco da avaliação institucional e que garantem, simultaneamente, a unidade do
processo avaliativo em âmbito nacional e a especificidade de cada instituição.” (...)
A compreensão da dinâmica que rege todo o sistema de gestão da esfera
acadêmica, imprime à Instituição entender ser a avaliação um processo importante,
sobretudo a entendendo como um meio capaz de favorecer diagnósticos balizadores
da construção de um desempenho de qualidade.
Para realização da autoavaliação, a Comissão Própria de Avaliação – CPA
desenvolve um trabalho participativo da comunidade acadêmica para construção dos
instrumentos a serem utilizados, de acordo com os objetivos previstos no Projeto de
Autoavaliação Institucional e as metas definidas no Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI.
Após conclusão da elaboração desses instrumentos, são disponibilizados os
formulários eletrônicos que possibilitam o acesso aos questionários de avaliação:
discente presencial, discente EAD, discente pós-graduação (lato e stricto sensu),
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docente, coordenador e colaborador. São criadas imagens relacionadas ao tema
avaliação para que elas sejam associadas aos formulários supracitados, as quais são
inseridas nos respectivos portais do Estudante, Professor, Gestor Acadêmico e
Intranet. Para atingir um maior número de participantes a CPA e todas as áreas
acadêmicas se mobilizam fazendo uma campanha de divulgação da avaliação quinze
dias que antecedem o período de aplicação dos instrumentos. Durante a aplicação da
avaliação, é feito um acompanhamento do processo avaliativo e disponibilizado
diariamente um relatório com os índices da participação dos avaliadores para os
gerentes de escola, coordenadores e reitoria. Com base nesses relatórios é possível
realizar ações para incentivar os públicos, e assim garantir o maior número de
respondentes possível.
Tendo em vista sua importância na definição das políticas das IES, o Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI sempre foi visto como um dos principais
documentos a balizar a Autoavaliação Institucional. Assim, a Instituição referenda a
compreensão de que os processos avaliativos devem se articular com esse
documento, de modo que ela possa se apropriar deles, utilizando-os como subsídios à
revisão de seu planejamento global.
Diferentes

instrumentos

são

utilizados

no

processo

de

Autoavaliação

Institucional, os quais permitem avaliar quantitativa e qualitativamente, diferentes
aspectos

das

ações

institucionais.

Destaca-se

entre

estes

instrumentos,

a

autoavaliação baseada nas dimensões estabelecidas pelo SINAES, a Avaliação
Docente/Discente, realizada semestralmente, que, entre outras informações de gestão,
produz o Índice de Avaliação Docente – IAD individual dos professores, e os
Seminários de Autoavaliação do curso, realizado anualmente, quando os estudantes,
docentes e corpo técnico de apoio ao curso, em reunião promovida pela coordenação
de cada curso e orientada pela CPA, têm a oportunidade de acompanhar as melhorias
que estão sendo continuamente implantadas no curso e de registrar potencialidades e
fragilidades relacionadas ao mesmo e à Instituição, que devem ser tratadas e
retomadas, na forma devolutiva de ações realizadas, nos Seminários de Autoavaliação
do ano seguinte. A divulgação dos resultados é feita, também, através dos Portais do
Estudante, do Professor e nos murais da CPA.
Todos os professores com IAD menor que 3 (três), em uma escala de 1 (um) a 5
(cinco) nesta avaliação são acompanhados pelo coordenador de curso e pela diretoria
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da escola para que se identifiquem os pontos de aperfeiçoamento necessários e seja
desenvolvido um plano de melhorias individual. Os resultados servem de referência
avaliativa ao coordenador consistindo em um significativo instrumento de gestão
educacional.
O coordenador também é avaliado pelos docentes e discentes usando o mesmo
sistema e o mesmo processo, gerando o Indicador de Avaliação do Coordenador –
IAC.
Ao final de cada etapa da autoavaliação, os resultados, além de compor o
Relatório anual da CPA, são divulgados nos Portais de Professor e do Estudante, além
do site da CPA e também são encaminhados aos gestores, objetivando subsidiar o
planejamento anual da Universidade.
Considerando que os objetivos estabelecidos para a autoavaliação Institucional
da UNIFACS visam subsidiar a análise da realidade interna por instrumentos que,
efetivamente, promovam a escuta institucional e que orientem tomadas de decisão
voltadas para o desenvolvimento institucional, planejou-se cada etapa avaliativa é
planejada através de múltiplos procedimentos.
Numa abordagem qualitativa, optou-se por estratégias que facultam a escuta e
acolhimento da subjetividade, em suas diversas dimensões. Esta fase será
operacionalizada mediante aplicação de questionários, entrevistas, reuniões e
documentos obtidos junto à comunidade acadêmica, onde serão avaliadas as 10 (dez)
dimensões estabelecidas pelo SINAES conforme detalhamento nos quadros a seguir:
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ANEXO B – RESULTADOS DOS SEMINÁRIOS DE AUTOAVALIAÇÃO

ESCOLA DE NEGÓCIOS E HOSPITALIDADE
SALVADOR
CURSO ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 -

I - Dados do Curso
Escola:(X) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso: Administração
Coordenador: Adriano Hora
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: (X) MANHÃ
( ) TARDE
(X) NOITE
Local: ( ) CPB
(X) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Início: 7:15
Término: 8:20
10:05
11:20
19:00
20:15
Nº de participantes:
Estudantes - 522
Docentes - 10
Colaboradores - 0

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
O seminário transcorreu bem, com explanação de todas as informações do slide e atenção inicial dos
alunos.
O desenvolvimento transcorreu sem nenhum fato que merecesse destaque especial. Os discentes após
a apresentação reportaram as demandas constantes da análise dos indicadores.
Seminário realizado com ativa participação dos alunos de forma positiva.
O seminário foi iniciado com a apresentação de seus objetivos e os esclarecimentos acerca de sua
motivação. Foram apresentadas as melhorias realizadas no campus desde o último seminário de
autoavaliação. A docente também reforçou o comprometimento a instituição em continuar dando voz
aos docentes na construção de um ambiente que estimule o aprendizado.
O desenvolvimento transcorreu sem nenhum fato que merecesse destaque especial. Os discentes após
a apresentação reportaram as demandas constantes da análise dos indicadores.
III - Considerações finais
Clima satisfatório, com adesão dos presentes, colocando questionamentos pertinentes ao longo do
seminário, porem aos poucos foram indo embora.
A participação dos discentes foi considerada adequada. Algumas vezes havia discordância em relação
às potencialidades. Mas os alunos queriam apontar as fragilidades e as melhorias.
A reunião transcorreu dentro de um clima de cordialidade sem qualquer incidente. A participação de
estudantes e docente foi considerada adequada, e o resultado final foi positivo.
Ocorreu com normalidade e com a participação ativa de todos os alunos.
Os participantes relataram a satisfação pela oportunidade de poder contribuir para as melhorias do
Campus e do curso.
Alunos bem participativos (mesmo em uma turma grande), fizeram várias sugestões de melhorias, com
destaque para:
- Escolha de professores para salas.com, considerando a capacidade de domínio de turmas grandes e
de manuseio com os equipamentos.
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- Melhorias do portal da extensão acadêmica, tornando-o mais atrativo, visualmente moderno e
principalmente, atualizado, pois foi uma queixa geral o fato de as informações do portal do estudante
não serem atualizadas (calendário 2017, eventos que já passaram, etc).
- Ajustes nos processos e rotinas de alunos monitores.
A reunião foi realizada obedecendo as diretrizes previstas, com a participação maciça dos docentes.
Os mesmos apontaram as potencialidades do campus em termos da infraestrutura (eixo abordado),
mas sentiram falta em avaliar os demais aspectos que contemplam a instituição. À medida que as ideias
foram sem relatadas foi possível perceber a satisfação dos docentes por serem ouvidos e participares
do processo de construção de uma instituição que atenda aos seus anseios. O resultado final foi
positivo em função da construção coletiva.
A reunião transcorreu dentro de um clima de cordialidade sem qualquer incidente. A participação de
estudantes e docente foi considerada adequada, e o resultado final foi positivo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES:
1.
A utilização do Blackboard facilitou o acesso a aprendizagem
2.
Empresa Jr. Primus
3.
Planejamento Estratégico
4.
Dinâmicas e estratégias muito bem utilizadas
5.
Blackboard – facilidade em compartilhamento de informações.
FRAGILIDADES:
1.
Melhorar o Blackboard enquanto aplicativo.
2.
Carência de estratégias diversificadas de aprendizagem
3.
A Sala.com reduziu a capacidade de aprendizado
4.
A Sala.com distanciou o professor do aluno
5.
Fundamentos de Marketing e Teoria Geral das Organizações – Metodologia de ensino não
satisfatória
6.
Não conhecimento dos alunos referente a metodologia da Sala. com
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
1.
Retorno ao modelo antigo de salas com menos pessoas
2.
Mudar a estrutura da Sala.com
3.
RETORNO IMEDIATO do Shopping UNIFACS.
4.
Sala.com – Alunos deveriam ter um melhor entendimento do que é a “sala.com”.

Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES:
1.
A Empresa Jr. como o elo da teoria e prática
2.
Doce Teorema e Gestão Estratégica de Pessoas – Dinâmicas e Palestras
3.
Professores com boa vivência prática;
4.
Primus
FRAGILIDADES:
1.
A empresa Jr. precisa ser melhor divulgada entre os alunos: Apresentar os projetos realizados
durante o ano.
2.
Fundamentos de Marketing e Teoria Geral das Organizações – Metodologia de ensino não
satisfatória – (métodos precisam ser revistos)
3.
Visita técnica.
4.
Faltam laboratórios para atividades práticas das disciplinas, simulação.
5.
Falta intensificar disciplinas de contábeis, Direito Tributário, Direito Administrativo com práticas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
1.
Algumas disciplinas precisam trabalhar mais estudos de casos.
2.
Melhorar a aplicabilidade da disciplina gestão de processos e operações logísticas.
3.
Promover palestra com profissionais de mercado.
4.
Capacitação melhor dos professores.
5.
Palestras;
6.
Interdisciplinaridades das disciplinas.
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7.
8.

Visita Técnica
Novos laboratórios com software para simulação.

Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
1.
Poder agendar data e horário da prova presencial.
2.
Blackboard;
FRAGILIDADES:
1.
Falta de suporte técnico;
2.
Disciplinas pouco atraentes;
3.
Sistema de avaliação é frágil;
4.
A disciplina EAD distância o aluno do conteúdo e do professor.
5.
Ambiente virtual pouco intuitivo.
6.
Dificuldade de acesso ao tutor.
7.
Ebooks maçantes.
8.
Black Board n é responsivo com smartphones
9.
A disciplina Empreendedorismo deveria ser presencial.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
1.
Colocar as disciplinas EAD como optativas.
2.
Calendário com datas limites das atividades mais visível ou de fácil acesso.
3.
Desenvolvimentos de aplicativo para disciplinas EADs.
4.
Melhorar o desenvolvimento nas disciplinas de humanas do curso de ADM.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
1.
Seminários
2.
Palestras
3.
Visitas Técnicas
4.
Jogos Matemáticos- Doce Teorema.
5.
Gestão Estratégica de Pessoas
6.
Propostas Inovadoras e a liberdade que o docente possui em realizar as suas avaliações.
FRAGILIDADES:
1.
Falta de estudos de casos que estimulem o aluno a entender o funcionamento de uma empresa
2.
Fundamentos de Marketing – Teoria Geral das Organizações.
3.
AIC – Prova deveria ser mais coerente.
4.
APS – Precisa ser melhor desenvolvida.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
1.
Trabalhar mais o estudo de caso.
2.
Aplicação de mais projetos
3.
Desenvolver avaliações processuais, objetivando a construção de aprendizagem.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES:
1.
Em geral os prazos são cumpridos
2.
As avaliações são discutidas pelos docentes em sala de aula com objetividade.
FRAGILIDADES:
1.
Alguns professores não estão cumprindo o objetivo da APS
2.
Não utilização de conteúdo para correção de atividades e avaliações.
3.
Novos métodos de avaliação.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
1.
Que a APS esteja disponível desde o primeiro dia de aula.
2.
Melhor divulgação no site e nos murais.
3.
Incentivar o aluno o uso do e-mail institucional.
4.
Buscar métodos inovadores de avaliação.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
1.
Existe o incentivo, porém a cobertura é muito pequena
FRAGILIDADES:

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
173

1.
É pouco divulgado
2.
Escopo pequeno
3.
Os docentes não estimulam a produção de artigos acadêmicos e demais publicações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
1.
Divulgar mais
2.
Aumentar o escopo
3.
Incentivar os alunos a realizarem publicações e artigos acadêmicos.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
1.
Não há potencialidades
FRAGILIDADES:
1.
Não tem monitoria no curso de administração.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
1.
Propor monitorias para o curso de administração, principalmente as disciplinas quantitativas
(matemática e estatística).
2.
divulgação de edital de monitoria ao interesse dos alunos.
4.
pouco incentivo aos alunos sobre serem monitores.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES:
- Curso de idiomas, núcleo de estágio, internacionalidade, workshop, eventos, feira de negócios e etc.
FRAGILIDADES
- Disponibilizar pontos comerciais para os alunos ter oportunidade de empreender.
Incentivo da UNIFACS e da escola de negócios para o empreendedorismo.
- Baixa divulgação dos projetos de extensão;
- Falta de engajamento;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Voltar o shopping UNIFACS
- Cotas impressão
- Prestar assessoria para pequenos negócios.
- Melhor divulgação dos projetos em portal, mais atraente, elaborado e principalmente mantido e
atualizado;
- Trazer a extensão para dentro das salas
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
- Circuito UNIFACS
- Entrega donativos para intuições de caridade.
- Maratona do bem.
FRAGILIDADES
-Maior interação da Escola de Negócio com a sociedade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Promover mais atividades com engajamento da sociedade.
- Monitores assinem listas nos Campus onde dão suporte e uma maior facilidade para reserva de sala
- Descentralização do CEI – criação de postos avançados no CTN e CPB
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES:
- Exposição de atividades culturais desenvolvidas pelos alunos.
FRAGILIDADES
- As atléticas não têm apoio da UNIFACS para a prática de esportes e outras atividades culturais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Organizar grêmios estudantis e diretórios.
- Criação de palco permanente na área verde para apresentações espontâneas de alunos;
- Ampliação dos corredores de cultura, com apresentação de arte dos alunos.
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INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
- Estrutura da salas.com
- Biblioteca com bons acervos
- Sala bem equipada;
- Instalações;
- Ambiente climatizados;
- Acesso a computadores;
- Biblioteca com sala de reunião e salas individuais
FRAGILIDADES
- Acústicas das salas.com e de outras salas.
- Cadeiras desconfortáveis e pequenas.
- Os alunos têm dificuldade com Wi-fi
- Quadro interativo da sala.com não funciona ou professor não sabe usar.
- A biblioteca ser pequena;
- SALAS.COM ainda com funcionamento irregular, dependendo muito da maturidade da turma para
funcionar bem e restringe muito a aplicação de metodologias;
- Falta de manutenção dos retroprojetores.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Colocar mais computadores nos corredores
- Mais salas e baias de estudos na biblioteca.
- Melhorar a acústica das salas.
Aumentar as salas de reunião da biblioteca;
Número de cadeiras equivalente ao número em sala;
Fazer a SALA.COM e o auditório em formato de teatro de arena;
Melhor seleção das disciplinas que ficarão nas SALAS.COM para não haver prejuízo de aprendizagem
(ex.: não colocar negociação e vendas, gestão orçamentária; a mescla de cursos pré-requisitos para a
matéria);
Melhor preparação dos professores para a SALA.COM e colocar apenas os professores que tenham
habilidades, além de também comprar a ideia;
Melhorar a multimídia (áudios, microfones) das SALAS.COM
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
- Limpeza do banheiro feminino.
FRAGILIDADES
- Banheiro masculino sempre sujo e com mau cheiro.
-A maioria dos computadores dos corredores não funcionam.
- Bebedores sempre quebrados.
- Sofás mal conservados
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Colocar mais micro-ondas.
- Melhorar foco e qualidade dos datashows;
- Dispensers de papel toalha dos banheiros;
- Mudar as lousas brancas para não brilhantes para não impactar negativamente nos slides;
- Melhoria do piso da área verde sem perder o aspecto rústico
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
- Muitas vagas para pessoas com deficiência.
FRAGILIDADES.
Não há.
PROPOSTAS DE MELHORIAS.
- Não há.
Estacionamento
POTENCIALIDADES
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-A disponibilidade dos manobristas
FRAGILIDADES
- Falta de vagas para os estudantes
- Não há calçamento na vaga dos alunos, sujando os veículos de lama quando chove.
- Falta de organização, formando filas.
- Poucos adesivos para alunos que tem mais de um veículo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Parcerias com outros estacionamentos para aumentar a disponibilidades de vagas, que não seja
dispendioso para o aluno.
- Melhorar a sinalização.
- Pavimentação do estacionamento de brita;
- Ter um caminho para pedestres no estacionamento (saída) contornando o estacionamento de motos;
- Reposicionar a saída da casa de lixo para não bloquear a saída de carros;
Ampliar estacionamento de motos
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES:
- Ambiente favorável;
- Boa ventilação;
- Reforma do quiosque com o micro-ondas;
- Tomadas próximas aos bancos;
FRAGILIDADES:
- Quantidade de cadeiras nos horários de pico;
- Melhorar iluminação;
- Mesas da cantina sujas;
- Micro-ondas sujos;
- Poucas lixeiras (sala)
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Iluminação na área verde;
- Limpeza das mesas da cantina.
- Mais entretenimento;
- Combate ao tráfico e uso de drogas nas dependências da instituição;
- Dispositivos de álcool em gel nas paredes;
- Vestiários com chuveiros;
- Manutenção dos equipamentos existentes na área verde;
- Manutenção dos computadores da área de convivência;
- Higienização dos micro-ondas;
- Construção de um GINÁSIO POLIESPORTIVO (mais dinheiro e publicidade para a Universidade e
mais satisfação para os alunos).
Cantina
POTENCIALIDADES:
- Variedade nas franquias da cantina;
FRAGILIDADES:
- Preço alto;
- Algumas cantinas não aceitam ticket’s;
- Comida de baixa qualidade e cara na primeira lanchonete;
- Mesas da cantina sempre sujas;
- Atendimento ruim;
- Emissão de nota fiscal.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Subway ou algo similar;
- Limpeza das mesas da cantina;
- Limpeza do ambiente interno da cantina.
- Fiscalização recorrente da vigilância sanitária;
- Higiene dos estabelecimentos;
- Restaurante de comida a quilo (para almoço);
- Mais opções de lanchonete.
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Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES:
- Novos projetores mães da sala pontocom;
- Máquinas disponíveis
FRAGILIDADES:
- Wifi ruim (upgrade);
- Manutenção de todos os computadores da UNIFACS;
- Má qualidade dos microfones das salas pontocom;
- Projetores refletindo as luzes no quadro;
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Limpeza dos ambientes dos computadores;
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES:
- Novos bebedouros
- Limpeza frequente nos banheiros.
FRAGILIDADES:
- Mapa da UNIFACS
- Revisão da acústica das salas pontocom;
- Mau cheiro nos banheiros masculinos.
- Bebedouros com defeitos;
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Iluminação próxima ao ponto de ônibus (refletor);
- Toldo para o estacionamento (impedindo que os alunos se encharquem ao pegar os carros nos
estacionamentos);
- Limpeza da biblioteca;
- Limpeza dos banheiros.
Laboratórios
POTENCIALIDADES:
- Laboratórios são bons e eficientes;
FRAGILIDADES:
- Sempre tem máquinas que estão em manutenção (com defeito)
- Dificuldade de Login/Senha;
- Dificuldade de encontrar alguém da manutenção;
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Manutenção nas máquinas;
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
- Poucos computadores na reprografia;
- Atendimento ruim;
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- 100 cópias/impressões por semestre de graça (por aluno e de maneira acumulativa)
- Diminuição dos preços (já subsidiados na própria mensalidade – reajustada acima da inflação).
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Trabalho de conscientização dos alunos sobre a higiene na universidade.
Outros
POTENCIALIDADES
- Bom atendimento do CAE;
- Sistema de marcar horário (agendamento online para atendimento);
FRAGILIDADES:
- Demora de atendimento no CAE;
- Às vezes ausência de informações adequadas (completas);
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- Diferença das metodologias (dinâmicas) das aulas nos turnos noturno e matutino;
- Disciplina empreendedorismo ser EAD;
- Disciplina de libras ser EAD;
- Horário de atendimento do coordenador.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Caixa eletrônico (Banco24 horas);
- SalvadorCard;
- Maior divulgação do núcleo de apoio ao estudante.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Parte do acervo do curso de administração ainda se encontra no CPB
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Intensificar a orientação para o uso das salas para estudo em grupo somente por grupos de discentes
Aumentar o nr de atendentes nos horários de maior acesso dos estudantes biblioteca
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
O link para renovação dos empréstimos constantemente encontra-se fora do ar, aumentando as filas o
atendimento.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Desenvolver um aplicativo para acesso aos serviços da biblioteca
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Parte do acervo do curso de administração ainda se encontra no CPB, Pesquisa Operacional é um
exemplo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Transferir o acervo do curso que ainda se encontra no CPB para o CTN
Comunicação Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
A comunicação institucional via portal necessita de melhorias, alguns discentes não recebem e-mail
institucional quando a origem é o portal do professor
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
Em consequência da unificação de senhas promovida no dia 13 nov 2018 o portal do professor deixou
de permitir acesso ao BlackBoard o que nas proximidades do final do semestre, ocasião em que as APS
e os trabalhos semestrais devem ser postados pelos discentes, vem a causar grande dificuldades para
a correção de apresentação dos resultados.
Portal do professor necessita de atualização. Como exemplo encontra-se ainda no portal o frame sobre
Link quebrados.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Atualização periódica do portal eventos passados devem ser retirados.
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
Rede wi-fi discentes continua apresentando instabilidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
A comunicação interna embora com grande quantidade carece melhor efetividade (eficiência + eficácia)
PROPOSTAS DE MELHORIAS

Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a devolução da demanda aberta pelo discente;
Outros:
* O estacionamento disponível no CTN é insuficiente para o nr de discentes matriculados neste campus;
o que provoca muitos atrasos dos alunos para as aulas.
* Necessário ofertar maior nr de vagas, além de providenciar a cobertura do estacionamento ao lado do
CAE.
* Número de máquinas disponível no laboratório de informática é insuficiente para o nr de discentes.
* Manutenção das máquinas do corredor, os quais geralmente lentos ou indisponíveis
* O ponto de ônibus localizado na frente do CTN, conforme solicitação anterior, poderia receber uma
cobertura para amenizar os transtornos nos dias de chuva ou calor intenso.
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros

CURSO CIÊNCIAS CONTÁBEIS
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:(X) ENH
( ) ECS
Curso(s): Ciências Contábeis
Coordenador(a): Laura Elaine
Data da reunião: 13/11/2018

(

) ECDE

(

) EAETI

(

) DIREITO
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Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( X) NOITE
Local: ( ) CPB
( X) CTN
( ) RV
( ) LAPA
Início: 19:15
Término: 20:20
Nº de participantes:
Estudantes 91
Docentes 8
Colaboradores 0

(

) FSA

II - Desenvolvimento
O Seminário foi apresentado atingindo seu objetivo e propósito, relatando as melhorias desenvolvidas
anteriormente.
Seminário realizado com ativa participação dos alunos de forma positiva.
O seminário foi iniciado com a apresentação de seus objetivos e os esclarecimentos acerca de sua
motivação. Foram apresentadas as melhorias realizadas no campus desde o último seminário de
autoavaliação. A docente também reforçou o comprometimento a instituição em continuar dando voz
aos docentes na construção de um ambiente que estimule o aprendizado.
O desenvolvimento transcorreu sem nenhum fato que merecesse destaque especial. Os discentes após
a apresentação reportaram as demandas constantes da análise dos indicadores.
III - Considerações finais
Ocorreu com normalidade e com a participação ativa de todos os alunos.
Os participantes relataram a satisfação pela oportunidade de poder contribuir para as melhorias do
Campus e do curso.
Alunos bem participativos (mesmo em uma turma grande), fizeram várias sugestões de melhorias, com
destaque para:
- Escolha de professores para salas.com, considerando a capacidade de domínio de turmas grandes e
de manuseio com os equipamentos.
- Melhorias do portal da extensão acadêmica, tornando-o mais atrativo, visualmente moderno e
principalmente, atualizado, pois foi uma queixa geral o fato de as informações do portal do estudante
não serem atualizadas (calendário 2017, eventos que já passaram, etc.).
- Ajustes nos processos e rotinas de alunos monitores.
A reunião foi realizada obedecendo as diretrizes previstas, com a participação maciça dos docentes.
Os mesmos apontaram as potencialidades do campus em termos da infraestrutura (eixo abordado),
mas sentiram falta em avaliar os demais aspectos que contemplam a instituição. À medida que as ideias
foram sem relatadas foi possível perceber a satisfação dos docentes por serem ouvidos e participares
do processo de construção de uma instituição que atenda aos seus anseios. O resultado final foi
positivo em função da construção coletiva.
A reunião transcorreu dentro de um clima de cordialidade sem qualquer incidente. A participação de
estudantes e docente foi considerada adequada, e o resultado final foi positivo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
Contribuição dos alunos calouros
Pontos Positivos:
Professores capacitados (maioria);
Infraestrutura;
Pontualidade dos professores;
Organização;
Tecnologia;
Espaço físico adequado;
Melhorias:
Apresentação da Universidade e dos projetos aos calouros;
Preço da xerox;
Palestras da Feira de Negócios sem vagas;
Defeitos sala ponto com;
Aula à distância no dia certo;
Disponibilidade dos computadores do laboratório;
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Erros no site do financeiro;
Preços altos da cantina e sem opções;
Vencimento da Universidade;
Incentivo e treinamento dos professores da sala ponto com;
Layout dos portais ruins;
Cobertura ponto de ônibus;
Agendamento das salas de reunião da biblioteca (inclusive tomadas, ventilação e tamanho);
Retorno com os problemas do Blackboard;
Atividades apresentadas em sala de aula semelhantes às cobradas em prova;
Resolução de questões em sala;
Acessibilidade para surdo e mudo;
Fechamento cedo da biblioteca aos sábados;
Carteiras desconfortáveis;
Slide escuro.

ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
Blackboard – facilidade em compartilhamento de informações.
FRAGILIDADES
Não conhecimento dos alunos referente a metodologia da Sala. com
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sala.com – Alunos deveriam ter um melhor entendimento do que é a “sala.com”.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
Professores com boa vivência prática;
Primus
FRAGILIDADES
Visita técnica.
Faltam laboratórios para atividades práticas das disciplinas, simulação.
Falta intensificar disciplinas de contábeis, Direito Tributário, Direito Administrativo com práticas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Palestras;
Interdisciplinaridades das disciplinas.
Visita Técnica
Novos laboratórios com software para simulação.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
Blackboard;
FRAGILIDADES
A disciplina Empreendedorismo deveria ser presencial.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o desenvolvimento nas disciplinas de humanas do curso de ADM.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
Propostas Inovadoras e a liberdade que o docente possui em realizar as suas avaliações.
FRAGILIDADES
AIC – Prova deveria ser mais coerente.
APS – Precisa ser melhor desenvolvida.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Desenvolver avaliações processuais, objetivando a construção de aprendizagem.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
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As avaliações são discutidas pelos docentes em sala de aula com objetividade.
FRAGILIDADES
Novos métodos de avaliação.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Buscar métodos inovadores de avaliação.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Os docentes não estimulam a produção de artigos acadêmicos e demais publicações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Incentivar os alunos a realizarem publicações e artigos acadêmicos.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Não há incentivo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intensificar a monitoria no curso.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES:
Os alunos não perceberam nenhuma potencialidade relacionada ao desenvolvimento econômico na
instituição.
FRAGILIDADES:
Ausência de atividades práticas específicas voltadas ao curso de Economia, deficiência no amparo a
alunos de economia pela PRIMUS, empresa Jr em que teoricamente deveria envolver aspectos que
envolvam o desenvolvimento do discente em economia, com enfoque no mercado de trabalho que o
espera.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Desenvolvimento do Clube de Investimentos do NERI, investindo em sua regularidade e ampliação,
como o uso de laboratórios com softwares específicos para simulação de investimentos.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES:
Núcleo de Práticas de Economia e Relações Internacionais abarca diversos programas que possibilita
ao discente seu desenvolvimento social, tais como, Refugiados, FUSCA, Cesol etc.
FRAGILIDADES:
Os alunos não perceberam nenhuma fragilidade relacionada ao desenvolvimento social.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Os alunos acreditam que as oportunidades de desenvolvimento social são suficientes.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES:
Diversos eventos culturais e artísticos durante o semestre.
FRAGILIDADES:
Ausência de regularidade
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Evento cultural/artístico mensal
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES:
Ar condicionado, projetor em todas as salas, ambiente sempre higienizado.
FRAGILIDADES:
Biblioteca deficiente com ausência de livros específicos para o curso em existência em outros campus,
muitos computadores de laboratórios e espaços públicos com defeitos, inadmissível biblioteca tipo
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aquário inacessível por um lado, acústica das salas de péssima qualidade atrapalhando as aulas ao seu
redor quando no uso de áudio, computadores sem softwares específicos para economia.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Instalação de softwares para economia, reparo nos computadores com problemas, transferência de
livros de economia de outros campus (CPB, PA6) para o campus (CTN) em que efetivamente pode
ocorrer seu uso, abertura da porta de ambos lados da biblioteca, para que facilite acesso a biblioteca.
Alunos sugerem melhoria no sinal de wifi na faculdade, tendo em vista que não têm acesso a este
recurso no interior das salas de aula.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES:
Não foram percebidas potencialidades quanto à manutenção e conservação de equipamentos.
FRAGILIDADES:
Os alunos evidenciaram insatisfação ao se depararem com computadores que não funcionam.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Reparo nos computadores com problemas.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES:
Acessibilidade nos banheiros e por meio de rampas de acesso ao interior da instituição. Estacionamento
possibilita vagas para Pessoas com Deficiência (PCD).
FRAGILIDADES:
Os alunos não perceberam fragilidades no quesito supracitado.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Os alunos não têm melhorias a propor.
Estacionamento
POTENCIALIDADES:
Os alunos não observaram potencialidades
FRAGILIDADES:
Espaço insuficiente para alocação dos carros de todos estudantes do noturno, ausência de cobertura,
principalmente no estacionamento frontal que alaga em dias de chuva. Estacionamentos sem
iluminação adequada, muito escuro.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Adição de um novo andar ao estacionamento frontal (saída para a Tancredo Neves) junto à uma
cobertura, possibilitando aumento de vagas e suprindo necessidade de uma cobertura. Posicionamento
de pontos de luz em locais estratégicos.
Outros
Poucas áreas de convivência e pouca área verde
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
Micro-ondas, pias, cobertura (toldo);
FRAGILIDADES
Filtro de água de qualidade, sinal do wi-fi na área de alimentação é ruim.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a iluminação na área verde, fiscalização para usuários de substâncias ilícitas na área verde.
Cantina
POTENCIALIDADES
Variedade
FRAGILIDADES
Preços altos, higienização, qualidade dos lanches
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Negociar para aceitarem vale refeição/alimentação, novos fornecedores (ex.: subway, coxinha do gago,
empada carioca)
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Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES –
Sala ponto com,
FRAGILIDADES
Manutenção precária (projetores com defeito na lâmpada, sistema de som não funciona)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumentar o quadro
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
Ar condicionado, espaço, acesso aos cadeirantes
FRAGILIDADES
Cadeiras quebradas, computadores quebrados no espaço de convivência, sofás com estofados
danificados, elevador de deficiente não funciona direito
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Manutenção periódica, melhorar os bebedouros, porta das saídas de emergências quebradas, rampas
para deficientes na saída de emergência do 1º andar, áreas de lazer (com totó, pingue pongue, etc) e
de descanso, conversar com a Prefeitura para colocar uma cobertura no ponto de ônibus, construção de
quadras de esporte.
Laboratórios
POTENCIALIDADES
Computadores Mac.
FRAGILIDADES
Computadores, mouses, teclados quebrados,
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Adquirir mais computadores para as salas para comportar todos os alunos quando tem aula.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
Sala nova no 1º andar
FRAGILIDADES
Atendentes mal humoradas e que fazem corpo mole, a atendente do 1º andar quase nunca está na
sala, só poder imprimir em PDF, filas desorganizadas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Cotas de xerox para os alunos
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
Salas limpas
FRAGILIDADES
Banheiros femininos fedidos mesmo após a limpeza, falta de reposição de sabão e papel, fechaduras
com defeito
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Compra de materiais de limpeza de qualidade, instalação de exaustor nos banheiros, mais lixos para
coleta seletiva
Outros
Isolamento acústico das salas (da biblioteca e as salas.com).
Biblioteca: falta de manutenção, livros e acústica adequada na biblioteca.
Coordenação sem infraestrutura para receber os alunos.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Parte do acervo do curso de administração ainda se encontra no CPB
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Intensificar a orientação para o uso das salas para estudo em grupo somente por grupos de discentes

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
184

Aumentar o nr de atendentes nos horários de maior acesso dos estudantes biblioteca
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Desenvolver um aplicativo para acesso aos serviços da biblioteca
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Parte do acervo do curso de administração ainda se encontra no CPB, Pesquisa Operacional é um
exemplo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Transferir o acervo do curso que ainda se encontra no CPB para o CTN Outros
Comunicação Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
A comunicação institucional via portal necessita de melhorias, alguns discentes não recebem e-mail
institucional quando a origem é o portal do professor
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
Nada existe a ser relatado
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
Rede wi-fi discentes continua apresentando instabilidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
A comunicação interna embora com grande quantidade carece melhor efetividade (eficiência + eficácia)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a devolução da demanda aberta pelo discente;
Outros
O estacionamento disponível no CTN é insuficiente para o nr de discentes matriculados neste campus;
o que provoca muitos atrasos dos alunos para as aulas. Necessário ofertar maior nr de vagas, além de
providenciar a cobertura do estacionamento ao lado do CAE.
Nr de máquinas disponível no laboratório de informática é insuficiente para o nr de discentes.
Manutenção dos computadores destinados ao uso pelos discentes, os quais geralmente lentos ou
indisponíveis.
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros

CURSO CIÊNCIAS ECONÔMICAS
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:(X) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Economia
Coordenador(a): Laura Elaine
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( X) NOITE
Local: ( ) CPB
( X) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Início: 19:15
Término: 20:20
Nº de participantes:
Estudantes 86
Docentes 6
Colaboradores

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
O Seminário foi apresentado atingindo seu objetivo e propósito, relatando as melhorias desenvolvidas
anteriormente.
Seminário realizado com ativa participação dos alunos de forma positiva.
O seminário foi iniciado com a apresentação de seus objetivos e os esclarecimentos acerca de sua
motivação. Foram apresentadas as melhorias realizadas no campus desde o último seminário de
autoavaliação. A docente também reforçou o comprometimento a instituição em continuar dando voz
aos docentes na construção de um ambiente que estimule o aprendizado.
O desenvolvimento transcorreu sem nenhum fato que merecesse destaque especial. Os discentes após
a apresentação reportaram as demandas constantes da análise dos indicadores.
III - Considerações finais
Ocorreu com normalidade e com a participação ativa de todos os alunos.
Os participantes relataram a satisfação pela oportunidade de poder contribuir para as melhorias do
Campus e do curso.
Alunos bem participativos (mesmo em uma turma grande), fizeram várias sugestões de melhorias, com
destaque para:
- Escolha de professores para salas.com, considerando a capacidade de domínio de turmas grandes e
de manuseio com os equipamentos.
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- Melhorias do portal da extensão acadêmica, tornando-o mais atrativo, visualmente moderno e
principalmente, atualizado, pois foi uma queixa geral o fato de as informações do portal do estudante
não serem atualizadas (calendário 2017, eventos que já passaram, etc.).
- Ajustes nos processos e rotinas de alunos monitores.
A reunião foi realizada obedecendo as diretrizes previstas, com a participação maciça dos docentes.
Os mesmos apontaram as potencialidades do campus em termos da infraestrutura (eixo abordado),
mas sentiram falta em avaliar os demais aspectos que contemplam a instituição. À medida que as ideias
foram sem relatadas foi possível perceber a satisfação dos docentes por serem ouvidos e participares
do processo de construção de uma instituição que atenda aos seus anseios. O resultado final foi
positivo em função da construção coletiva.
A reunião transcorreu dentro de um clima de cordialidade sem qualquer incidente. A participação de
estudantes e docente foi considerada adequada, e o resultado final foi positivo.

ANÁLISE DOS INDICADORES
Contribuição dos alunos calouros
Pontos Positivos:
Professores capacitados (maioria);
Infraestrutura;
Pontualidade dos professores;
Organização;
Tecnologia;
Espaço físico adequado;
Melhorias:
Matéria optativa sobre a escola austríaca;
Introdução à Economia é superficial (alguns alunos);
Aumento de prazo de renovação de livros;
Aquisição de novos geradores;
Abrir a porta 2 da biblioteca;
Layout ruim;
Uma aula presencial das disciplinas EAD.
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
Blackboard – facilidade em compartilhamento de informações.
FRAGILIDADES
Não conhecimento dos alunos referente a metodologia da Sala. com
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sala.com – Alunos deveriam ter um melhor entendimento do que é a “sala.com”.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
Professores com boa vivência prática;
Primus
FRAGILIDADES
Visita técnica.
Faltam laboratórios para atividades práticas das disciplinas, simulação.
Falta intensificar disciplinas de contábeis, Direito Tributário, Direito Administrativo com práticas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Palestras;
Interdisciplinaridades das disciplinas.
Visita Técnica
Novos laboratórios com software para simulação.
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Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
Blackboard;
FRAGILIDADES
A disciplina Empreendedorismo deveria ser presencial.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o desenvolvimento nas disciplinas de humanas do curso de ADM.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
Propostas Inovadoras e a liberdade que o docente possui em realizar as suas avaliações.
FRAGILIDADES
AIC – Prova deveria ser mais coerente.
APS – Precisa ser melhor desenvolvida.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Desenvolver avaliações processuais, objetivando a construção de aprendizagem.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
As avaliações são discutidas pelos docentes em sala de aula com objetividade.
FRAGILIDADES
Novos métodos de avaliação.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Buscar métodos inovadores de avaliação.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Os docentes não estimulam a produção de artigos acadêmicos e demais publicações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Incentivar os alunos a realizarem publicações e artigos acadêmicos.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Não há incentivo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intensificar a monitoria no curso.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES:
Os alunos não perceberam nenhuma potencialidade relacionada ao desenvolvimento econômico na
instituição.
FRAGILIDADES:
Ausência de atividades práticas específicas voltadas ao curso de Economia, deficiência no amparo a
alunos de economia pela PRIMUS, empresa Jr em que teoricamente deveria envolver aspectos que
envolvam o desenvolvimento do discente em economia, com enfoque no mercado de trabalho que o
espera.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Desenvolvimento do Clube de Investimentos do NERI, investindo em sua regularidade e ampliação,
como o uso de laboratórios com softwares específicos para simulação de investimentos.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES:
Núcleo de Práticas de Economia e Relações Internacionais abarca diversos programas que possibilita
ao discente seu desenvolvimento social, tais como, Refugiados, FUSCA, Cesol etc.
FRAGILIDADES:
Os alunos não perceberam nenhuma fragilidade relacionada ao desenvolvimento social.
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PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Os alunos acreditam que as oportunidades de desenvolvimento social são suficientes.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES:
Diversos eventos culturais e artísticos durante o semestre.
FRAGILIDADES:
Ausência de regularidade
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Evento cultural/artístico mensal
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES:
Ar condicionado, projetor em todas as salas, ambiente sempre higienizado.
FRAGILIDADES:
Biblioteca deficiente com ausência de livros específicos para o curso em existência em outros campus,
muitos computadores de laboratórios e espaços públicos com defeitos, inadmissível biblioteca tipo
aquário inacessível por um lado, acústica das salas de péssima qualidade atrapalhando as aulas ao seu
redor quando no uso de áudio, computadores sem softwares específicos para economia.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Instalação de softwares para economia, reparo nos computadores com problemas, transferência de
livros de economia de outros campus (CPB, PA6) para o campus (CTN) em que efetivamente pode
ocorrer seu uso, abertura da porta de ambos lados da biblioteca, para que facilite acesso a biblioteca.
Alunos sugerem melhoria no sinal de wifi na faculdade, tendo em vista que não têm acesso a este
recurso no interior das salas de aula.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES:
Não foram percebidas potencialidades quanto à manutenção e conservação de equipamentos.
FRAGILIDADES:
Os alunos evidenciaram insatisfação ao se depararem com computadores que não funcionam.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Reparo nos computadores com problemas.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES:
Acessibilidade nos banheiros e por meio de rampas de acesso ao interior da instituição. Estacionamento
possibilita vagas para Pessoas com Deficiência (PCD).
FRAGILIDADES:
Os alunos não perceberam fragilidades no quesito supracitado.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Os alunos não têm melhorias a propor.
Estacionamento
POTENCIALIDADES:
Os alunos não observaram potencialidades
FRAGILIDADES:
Espaço insuficiente para alocação dos carros de todos estudantes do noturno, ausência de cobertura,
principalmente no estacionamento frontal que alaga em dias de chuva. Estacionamentos sem
iluminação adequada, muito escuro.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Adição de um novo andar ao estacionamento frontal (saída para a Tancredo Neves) junto à uma
cobertura, possibilitando aumento de vagas e suprindo necessidade de uma cobertura. Posicionamento
de pontos de luz em locais estratégicos.
Outros
Poucas áreas de convivência e pouca área verde
Áreas de alimentação e convivência
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POTENCIALIDADES
Confortável, legal e existente.
FRAGILIDADES
Segurança inadequada, alagamentos em dias de chuva, uso recorrente de drogas ilícitas e tráfico, falta
de limpeza.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Mais entretenimento;
Combate ao tráfico e uso de drogas nas dependências da instituição;
Dispositivos de álcool em gel nas paredes;
Vestiários com chuveiros;
Manutenção dos equipamentos existentes na área verde;
Manutenção dos computadores da área de convivência;
Higienização dos micro-ondas;
Construção de um GINÁSIO POLIESPORTIVO (mais dinheiro e publicidade para a Universidade e mais
satisfação para os alunos).

Cantina
POTENCIALIDADES
Tem micro-ondas e comida de qualidade alta de alguns alimentos.
FRAGILIDADES
Preços abusivos, poucas opções, sujeira nos estabelecimentos, baixa qualidade de alguns alimentos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Fiscalização recorrente da vigilância sanitária;
Higiene dos estabelecimentos;
Restaurante de comida a quilo (para almoço);
Mais opções de lanchonete.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
Equipamentos de qualidade.
FRAGILIDADES
Falta de manutenção dos equipamentos, problemas acústicos nas salas.com, internet muito ruim,
acervo online péssimo, acesso à sala de áudio.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Manutenção dos quadros e projetores das salas,
Investimento em internet de qualidade,
Mais laboratórios de informática.
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
Não se aplica.
FRAGILIDADES
Mictórios dos banheiros masculinos entupidos, falta de papel higiênico nos banheiros, poeira na
biblioteca.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Toldo para o estacionamento (impedindo que os alunos se encharquem ao pegar os carros nos
estacionamentos);
Limpeza da biblioteca;
Limpeza dos banheiros.
Laboratórios
POTENCIALIDADES
Alguns computadores ligam.
FRAGILIDADES
Computadores que não funcionam, softwares obsoletos, poucos computadores disponíveis.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Mais computadores;
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Manutenção e atualizações dos softwares.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
É rápido.
FRAGILIDADES
Reajuste acima da inflação (aumento de 50% do preço)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
100 cópias/impressões por semestre de graça (por aluno e de maneira acumulativa)
Diminuição dos preços (já subsidiados na própria mensalidade – reajustada acima da inflação).
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
Existem produtos de limpeza
FRAGILIDADES
Quadros manchados,
Falta de higienização dos banheiros e da cantina.
Os produtos não são usados.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Usem os produtos e higienizem as instalações.
Outros
Isolamento acústico das salas (da biblioteca e as salas.com).
Biblioteca: falta de manutenção, livros e acústica adequada na biblioteca.
Coordenação sem infraestrutura para receber os alunos.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Parte do acervo do curso de administração ainda se encontra no CPB
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Intensificar a orientação para o uso das salas para estudo em grupo somente por grupos de discentes
Aumentar o nr de atendentes nos horários de maior acesso dos estudantes biblioteca
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Desenvolver um aplicativo para acesso aos serviços da biblioteca
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Parte do acervo do curso de administração ainda se encontra no CPB, Pesquisa Operacional é um
exemplo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Transferir o acervo do curso que ainda se encontra no CPB para o CTN Outros
Comunicação Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
A comunicação institucional via portal necessita de melhorias, alguns discentes não recebem e-mail
institucional quando a origem é o portal do professor
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
Nada existe a ser relatado
FRAGILIDADES:
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
Rede wi-fi discentes continua apresentando instabilidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
A comunicação interna embora com grande quantidade carece melhor efetividade (eficiência + eficácia)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a devolução da demanda aberta pelo discente;
Outros
O estacionamento disponível no CTN é insuficiente para o nr de discentes matriculados neste campus;
o que provoca muitos atrasos dos alunos para as aulas. Necessário ofertar maior nr de vagas, além de
providenciar a cobertura do estacionamento ao lado do CAE.
Nr de máquinas disponível no laboratório de informática é insuficiente para o nr de discentes.
Manutenção dos computadores destinados ao uso pelos discentes, os quais geralmente lentos ou
indisponíveis.
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
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CURSO EVENTOS
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( x ) ENH
( ) ECS
(
Curso(s):Eventos
Coordenador(a): Luisa Talento
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
Local: ( ) CPB
( x ) CTN
(
Início: 19:00 Término: 20:30
Nº de participantes:
Estudantes: 40
Docentes 03
Colaboradores

) ECDE

(

) EAETI

( x ) NOITE
) RV
( ) LAPA

(

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
A divulgação do seminário ocorreu nas salas. No dia da apresentação os professores e fizeram
apresentação sobre as melhorias realizadas com destaque para a ampliação do espaço da cantina e
área de convivência
III - Considerações finais
O clima das reuniões em geral foi muito tranquilo, muitos alunos participaram, deram contribuições a
participação de todos foi considerada adequada e o resultado final do seminário foi positivo.
Várias observações foram feitas principalmente relacionadas a sala.com.
Rever compartilhamento e metodologias de ensino.
A sala tem o som alto.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES: Disciplinas com uma temática mais prática, com aplicações de teorias aprendidas
nos semestres anteriores.
FRAGILIDADES: Carga excessiva de trabalhos acadêmicos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Diminuir a carga de trabalhos acadêmicos.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES: Demanda de atividade prática satisfatória.
FRAGILIDADES: Repetição de assuntos já vistos em disciplinas anteriores.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Rever planos de algumas disciplinas.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES: Diversos recursos que facilitam o aprendizado.
FRAGILIDADES: Conteúdo extremamente repetitivo e superficial.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Maior aprofundamento no conteúdo.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES: As atividades práticas e seminários foram condizentes.
FRAGILIDADES: A quantidade de processos de avaliação foram muito grandes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Criar um processo avaliativo para as atividades práticas.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES: Os feedbacks são realizados.
FRAGILIDADES: A nota da avaliação 360° dos semestres anteriores não foi distribuída corretamente.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Revisão do processo da avaliação 360°.
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Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES: O incentivo é dado a todo momento.
FRAGILIDADES: Nenhuma
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Tudo ok.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES: Não se aplica ao curso
FRAGILIDADES: Não se aplica ao curso
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Não se aplica ao curso
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES: Existem várias oportunidades para inserção no mercado.
FRAGILIDADES: Falta de oportunidades em eventos internos da instituição.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Dar visibilidade e oportunidade para alunos do curso de eventos.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES: NDA
FRAGILIDADES: Não existir essas oportunidades.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aplicação de trabalhos que possibilitem o desenvolvimento social.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES: Graças aos professores, os alunos participam desses tipos de atividades.
FRAGILIDADES: Somente no último semestre os alunos foram inseridos nessas atividades.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Ter mais inserção dos alunos nessas atividades.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES: As salas atendem as necessidades das aulas.
FRAGILIDADES: Alguns cabos dão mal contato, dificultando o decorrer da aula.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Revisão dos cabos.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES: Tudo ok
FRAGILIDADES: Computadores de acesso nos corredores precisam de manutenção.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Trocar os computadores do 1° andar.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES: Atendem a necessidade.
FRAGILIDADES: Utilização indevida dos banheiros para deficientes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Concerto dos pisos táticos em frente a sala de impressão.
Estacionamento
POTENCIALIDADES: Boa localização
FRAGILIDADES: Muitas filas
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Quantidade de vagas condizente com o número de alunos da
instituição.
Outros
Sala.com não possui infraestrutra de ensino adequada a demanda dos alunos.
INFRAESTRUTURA
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES: Boa infraestrutura atende aos alunos de maneira satisfatória.
FRAGILIDADES: Tudo ok.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Nada a declarar.
Cantina
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POTENCIALIDADES: Boa quantidade de lojas.
FRAGILIDADES: Falta de opção, algumas opções oferecem salgados estragados, preços elevados.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Inspeção da vigilância sanitária nas cantinas.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES: Atendem à necessidade.
FRAGILIDADES: Tudo ok.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Nada a declarar.
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES: Boas instalações.
FRAGILIDADES: Alguns computadores precisam de manutenção.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Limpeza dos banheiros mais regular.
Laboratórios
POTENCIALIDADES: Bons aplicativos instalados nos computadores disponíveis para os alunos.
FRAGILIDADES: Falta de organização nos horários para utilização nos dias de prova, falta de
equipamentos para pesquisa em dias de prova EAD.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Melhor organização dos horários para provas online. Disponibilizar
mais laboratórios para uso geral
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES: Atende a demanda.
FRAGILIDADES: Filas muito grandes, colaboradores mal-educados.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Qualificar os colaboradores.

Higienização das instalações
POTENCIALIDADES: Ok
FRAGILIDADES: Muito lixo nos banheiros em horários de chegada de alunos à noite.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Horários de fluxo deveria ter mais funcionários.
Outros
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES: boa instalação,
FRAGILIDADES: ar-condicionado, problema com forro e mau cheiro, problemas com a umidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: mais salas de estudo, mais livros
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES: facilidade na reserva de livros.
FRAGILIDADES: não se aplica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: não se aplica.
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES: não se aplica.
FRAGILIDADES: poucos títulos na área de Eventos
PROPOSTAS DE MELHORIAS: aumento do acervo em títulos e exemplares.
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES boa comunicação .
FRAGILIDADES: portal financeiro.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Melhorar o financeiro
Portal do Professor
POTENCIALIDADES: ok
FRAGILIDADES: ok
PROPOSTAS DE MELHORIAS: ok
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Intranet
POTENCIALIDADES: ok.
FRAGILIDADES: melhorar o black
PROPOSTAS DE MELHORIAS: o black as vezes sai do ar. .
Comunicação interna
POTENCIALIDADES: ok
FRAGILIDADES: não se aplica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: não se aplica.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES: funciona bem.
FRAGILIDADES: não se aplica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: não se aplica.
INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES: Bons atendentes.
FRAGILIDADES: sistema instável, grande fila de espera.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: aumento das cabines de atendimento.
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: dificuldade no processo de matrícula para quem não está inserido em nenhum
programa de bolsa.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: seguir o horário de agendamento.
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES: necessária.
FRAGILIDADES: instabilidade do sistema, formulários fechando antes do tempo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: abrir espaço para um feedback.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES: necessário.
FRAGILIDADES: questionários maçantes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: questionários mais dinâmicos.

CURSO GASTRONOMIA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( x ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s):Gastronomia
Coordenador(a): Luisa Talento
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( x ) MANHÃ
( x ) TARDE
( x ) NOITE
Local: ( x ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Início: _08:00 às 10:00
Término: 19:00 às 20:30
Nº de participantes:
Estudantes: 185
Docentes 09
Colaboradores 01

(

) FSA

) DIREITO
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II - Desenvolvimento
A divulgação do seminário ocorreu nas salas. No dia da apresentação os professores e fizeram
apresentação sobre as melhorias realizadas com destaque para a ampliação do Centro de Práticas de
Gastronomia e Nutrição, aquisição dos novos equipamentos e utensílios, ampliação do acervo de livros
de Gastronomia e da biblioteca virtual.
III - Considerações finais
O clima das reuniões em geral foi muito tranquilo, muitos alunos participaram, deram contribuições a
participação de todos foi considerada adequada e o resultado final do seminário foi positivo.
As propostas de melhorias estão relacionadas a solicitações de compra de mais equipamentos e
utensílios, pois com o aumento do número de turmas, e ampliação do curso, quando acontece aula nos
03 espaços da cozinha, alguns alunos precisam revezar o trabalho com alguns equipamentos e
utensílios.
Outras sugestões:
1.
Ampliar os conteúdos sobre doces;
2.
Melhoraria na divisão de equipes na aula prática para melhor aprendizado;
3.
Aumentar carga horária das aulas práticas;
4.
Melhorar as didática e metodologia das teóricas.
5.
Ampliar as formas de avaliação para contemplar todo o processo de aprendizagem do aluno;
6.
Ampliar o número de mesas na cantina;
7.
Disponibilizar um tempo maior para finalizar e degustar as produções do interdisciplinar;
8.
Melhorar a forma de programação dos elevadores.
9.
Direcionar, com antecedência, os conteúdos para avaliações;
10.
Todos os professores disponibilizar os slides e conteúdos no Black .
11.
Ampliar o número de visitas técnicas;
12.
Maior interatividade entre professor da disciplina online e alunos para esclarecer dúvidas a
respeito do que é dado com pelo menos uma aula com a presença física do professor ou tutoria
13.
Instalação de câmeras de segurança no 8. Andar
14.
Suportes fixos para papel toalha, assim facilita a localização pelos discentes;
15.
Suportes fixos para acendedores nas paredes próximas aos fogões. Não deixar nas coifas;
16.
Filtro nas torneiras da pia de pratos para higienização dos alimentos;
17.
Utensílios da cozinha estão escassos, segue objetos insuficientes: Fouet, escumadeira, copos
de medida, fibraço, panela de pressão industrial, liquidificador industrial e dispor de mais panelas e
adequada higienização das existentes.
18.
Aula para orientação em caso de emergência (Primeiros socorros / Incêndio - Brigada)
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES: Disciplinas com uma temática mais prática, com aplicações de teorias aprendidas
nos semestres anteriores.
FRAGILIDADES: Carga excessiva de trabalhos acadêmicos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Diminuir a carga de trabalhos acadêmicos.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES: Demanda de atividade prática satisfatória.
FRAGILIDADES: Repetição de assuntos já vistos em disciplinas anteriores.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Rever planos de algumas disciplinas.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES: Diversos recursos que facilitam o aprendizado.
FRAGILIDADES: Conteúdo extremamente repetitivo e superficial.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Maior aprofundamento no conteúdo.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES: As atividades práticas e seminários foram condizentes.
FRAGILIDADES: A quantidade de processos de avaliação foram muito grandes.
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PROPOSTAS DE MELHORIAS: Criar um processo avaliativo para as atividades práticas.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES: Os feedbacks são realizados.
FRAGILIDADES: A nota da avaliação 360° dos semestres anteriores não foi distribuída corretamente.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Revisão do processo da avaliação 360°. E apresentação c onstante do
barema durante as aulas.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES: O incentivo é dado a todo momento, inclusive em eventos externos.
FRAGILIDADES: Nenhuma
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Tudo ok.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES: Não se aplica ao curso
FRAGILIDADES: Não se aplica ao curso
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Não se aplica ao curso, mas poderia incluir monitoria.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES – presente nos projetos de extensão
FRAGILIDADES – ações são poucos divulgadas
PROPOSTAS DE MELHORIAS – ampliar o número de ações, divulgar por e-mail.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
•
Há um projeto
FRAGILIDADES
•
Acontece no horário da aula (vespertino) e muitos alunos não puderam participar.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Colocar horário alternativo
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
•
A presença de atividades como “desestressa”
FRAGILIDADES
•
Pouca divulgação
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Divulgar melhor .
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES - salas adequadas
FRAGILIDADES – melhorar pintura de algumas e manutenção
PROPOSTAS DE MELHORIAS – manutenção do ar condicionado e computador constante.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES – equipe de manutenção sempre presente no prédio.
FRAGILIDADES – A manutenção em alguns equipamentos da cozinha demoram de acontecer.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Dar manutenção nas cadeiras e no ar condicionado das salas
constantemente.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES – piso tátil, portas em braile
FRAGILIDADES – elevador do 7. Andar para o 8, andar está quebrado
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Consertar o elevador para o 8. Andar. Colocar cadeiras para canhoto
nas salas.
Estacionamento
POTENCIALIDADES – atende com o apoio das vagas do Extra
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FRAGILIDADES – colocar mais manobristas
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Colocar mais ventilador no local do G3 e G4. Muito quente.
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES - bom, tem microondas
FRAGILIDADES – pouca espoja, pouca limpeza no local
PROPOSTAS DE MELHORIAS – ampliar limpeza, colocar cartazes de conscientização, aumentar o
número de mesas e cadeiras.
Cantina
POTENCIALIDADES – preços justos,
FRAGILIDADES – poucas opções
PROPOSTAS DE MELHORIAS ampliar as opções de almoço, ampliar o número de mesas e colocar
ventilador.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES atende
FRAGILIDADES – não há
PROPOSTAS DE MELHORIAS – manutenção constante é importante
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES – bem conservado
FRAGILIDADES
•
Falta pintura em certas partes da parede.
•
Falta cobrir buracos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – melhorar a manutenção
Laboratórios
POTENCIALIDADES
•
Quantidade de computadores (lab info).
•
Scanners. (lab info)
FRAGILIDADES
•
Altura da bancada menor do que a norma (abaixo de 90cm). (CPGN)
•
Falta vestiário. CPGN)
•
Computadores lentos. (lab info)
•
Sistemas operacionais desatualizados. (lab info)
•
Computadores incompletos. (lab info)
•
Periféricos não funcionam bem. (lab info)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ajustar a iluminação para o posicionamento das bancadas. (CPGN)
•
Ajustar o posicionamento das tomadas, pois tem mais tomadas perto dos fogões do que perto
das bancadas. (CPGN)
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
•
Só pode imprimir arquivos em PDF.
•
Só tem 1 máquina para imprimir colorido.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Poderia ter outros pontos de serviço de reprografia.
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
•
Tudo limpo.
•
Banheiros limpos.
FRAGILIDADES
•
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Colocar banheiro para gêneros não CIS.
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Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES: boa instalação, boa iluminação e bom mobiliário.
FRAGILIDADES: ar-condicionado, problema com forro e mau cheiro, problemas com a umidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: mais salas de estudo, manutenção ou troca dos ar-condicionados.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES: facilidade na reserva de livros.
FRAGILIDADES: não se aplica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: não se aplica.
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES: não se aplica.
FRAGILIDADES: poucos títulos e pouquíssimos exemplares de livros da área de gastronomia.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: aumento do acervo em títulos e exemplares.
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES: mensagens conseguem ser entregues aos estudantes.
FRAGILIDADES: portal financeiro inacessível.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Melhorar o financeiro e a geração dos boletas . Demoram muito , são
lançados no portal perto do dia 30.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES: ok
FRAGILIDADES: ok
PROPOSTAS DE MELHORIAS: ok
Intranet
POTENCIALIDADES: portal funciona bem.
FRAGILIDADES: aplicativo móvel instável, poluição visual da página inicial do Black.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: melhora do aplicativo móvel e melhor adequação do layout.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES: avisos transmitidos com facilidade.
FRAGILIDADES: não se aplica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: não se aplica.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES: funciona bem.
FRAGILIDADES: não se aplica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: não se aplica.
INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES: Bons atendentes.
FRAGILIDADES: sistema instável, grande fila de espera.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: aumento das cabines de atendimento.
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: dificuldade no processo de matrícula para quem não está inserido em nenhum
programa de bolsa.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: seguir o horário de agendamento.
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
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Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES: necessária.
FRAGILIDADES: instabilidade do sistema, formulários fechando antes do tempo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: abrir espaço para um feedback.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES: necessário.
FRAGILIDADES: questionários maçantes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: questionários mais dinâmicos.
Outros

CURSO GESTÃO COMERCIAL – CTN / LAPA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( x ) ENDH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Gestão Comercial Campus CTN
Coordenador(a): Ilka Carrera
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( x ) NOITE
Local: ( ) CPB
( x ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( ) FSA
Início: _19: 15
Término: 20:30
Nº de participantes:
Estudantes: 100
Docentes: 4
Colaboradores: 2

II - Desenvolvimento
Os professores conduziram as reuniões de acordo com as orientações. Após apresentar a CPA e as
diretrizes da avaliação institucional, foram expostas as melhorias em outros Campi e principalmente, os
resultados implementados no CTN em diversas áreas. Os docentes explicaram também a metodologia
da pesquisa e os itens que seriam abordados para análise do grupo.
III - Considerações finais
O clima foi positivo e a metodologia usada envolveu uma participação efetiva maior de professores e
principalmente, estudantes no processo de auto avaliação.

ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem.
POTENCIALIDADES
Tecnologia usada em sala de aula; Dinâmicas utilizadas em sala de aula; Projetos acadêmicos (Feira de
Negócios);
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Disciplinas humanísticas
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POTENCIALIDADES
Desperta o conhecimento amplo da diversidade a todos os níveis da sociedade das questões sociais
atuais;
FRAGILIDADES
Web aulas não condizem com os horários disponíveis dos discentes na ficha de matrícula.
As questões de algumas avaliações são do ENADE e estão disponíveis na internet
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Criar fóruns presencias em substituição a vídeos aulas; Melhorar a qualidade das avaliações.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
O critério de avalição adequado;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
Tanto na apresentação e discussão dos resultados das avaliações das disciplinas presenciais é
unanime que os professores dão as respostas em tempo hábil;
FRAGILIDADES
As matérias EAD não têm a mesma dinâmica das matérias presenciais apresentando os resultados com
atraso e assim como a disponibilização das provas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhor organização no tempo de resposta das matérias EAD;
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
A Universidade proporciona o acesso a pesquisa, nas diversas modalidades para os alunos em
graduação
FRAGILIDADES
Este acesso não é amplamente divulgado e promovido aos alunos do curso profissionalizantes;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estender com maior divulgação a iniciação cientifica e outras atividades de pesquisa aos cursos
profissionalizantes;
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
•
O laboratório de empreendedorismo social;
•
Palestras da ENETECS;
•
Central de Carreiras;
•
Trajetórias;
FRAGILIDADES
•
Nenhuma
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Nenhuma
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
•
O laboratório de empreendedorismo social;
•
Maratona do bem;
•
A semana da diversidade;
FRAGILIDADES
•
Nenhuma
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Nenhuma
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
•
FUSCA;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
•
Campus CTN;
•
Acessibilidade para portadores de necessidades especiais;
•
Suporte para acidentados.
•
Custo acessível da reprografia;
FRAGILIDADES
•
Disposição da arrumação das cadeiras nas salas de aula;
•
Data shows balançando nas salas de aula;
•
Rede wi-fi;
•
Mal funcionamento das catracas de acesso;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
•
Nenhuma
FRAGILIDADES
•
Data shows com problemas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Nenhuma
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
•
Elevador especial;
•
Rampas de acesso para PCD;
•
Bebedouros para PCD;
•
Portas de acesso as salas;
•
Vagas no estacionamento para PCD;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estacionamento
POTENCIALIDADES
•
Nenhuma
FRAGILIDADES
•
Números de vagas insuficientes;
•
Funcionários desatentos para o número de vagas disponíveis;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Asfaltar o estacionamento de “barro”;
INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
Melhorou muito
Processo de matrícula
melhorou
Biblioteca
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Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
Ampla e com livros suficientes (ótimo acervo bibliográfico).
FRAGILIDADES
Não tem cadeiras e nem baias de estudo suficientes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Colocar mais cadeiras e baias de estudo
Ampliação do acervo na biblioteca em variedade e quantidade de exemplares.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Abrange muitos serviços
FRAGILIDADES
layout
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar navegação
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
Abrange muitos serviços
FRAGILIDADES
layout
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar navegação
Intranet - Sem comentários
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES Inadequada
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ouvidoria - Sem comentários
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: as perguntas sobre a matéria EAD são inadequadas, pois são iguais às dos
professores presenciais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: avaliação deveria ser feita no final do semestre.
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Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: obrigatoriedade em responder as pesquisas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS: tornar opcional;
Outros:
CRÍTICAS DIVERSAS SOBRE AS DICIPLINAS EAD

RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 – Campus Lapa
I - Dados do Curso
Escola:( X ) ENDH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Gestão Comercial
Coordenador(a): Ilka Carrera
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( X ) LAPA
( ) FSA
Início: 19 horas
Término: 21 horas
Nº de participantes:
Estudantes - 43
Docentes - 5
Colaboradores - 01
II - Desenvolvimento
Os professores conduziram as reuniões de acordo com as orientações. Após apresentar a CPA e as
diretrizes da avaliação institucional, foram expostas as melhorias feitas no Campus Lapa. Os docentes
explicaram também a metodologia da pesquisa e os itens que seriam abordados para análise do grupo.
III - Considerações finais
O clima foi positivo e a metodologia usada envolveu uma participação maior de estudantes no processo
de auto avaliação.

ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
Nesse semestre toda a turma está satisfeita com os professores.
Equipe de professores altamente qualificada, que possuem metodologias diversificadas e relacionam e
teoria e prática;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
Matriz nova
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
Professores em regras cumpriram com o prazo.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Disciplinas on line
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FRAGILIDADES:
Web aulas não condizem com os horários disponíveis dos discentes na ficha de matrícula.
As questões de algumas avaliações são do ENADE e estão disponíveis na internet
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Colocar web aulas no mesmo horário do turno de matrícula.
Verificar a situação das avaliações e elaborar questões novas.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
Boas instalações
FRAGILIDADES
Quantidade de catracas
Elevador inseguro;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumentar o número de catracas
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Mais opções
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Mais uma lanchonete
Laboratórios
POTENCIALIDADES
Bom laboratório de informática.
Laboratório móvel
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
A ampliação ficou ótima
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
Bom atendimento.
Agilidade.
Simpatia.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
OUTROS
Melhorar segurança ao redor da faculdade.
Ampliar o horário de atendimento da CAE no turno matutino

CURSO GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 -
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I - Dados do Curso
Escola:(X) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Gestão de Recursos Humanos
Coordenador(a): Antonio Gouveia
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
(X) NOITE
Local: ( ) CPB
( X) CTN
( ) RV
(X) LAPA
(
Início: 19:10
Término: 20:40
Nº de participantes:
Estudantes 108
Docentes 9
Colaboradores

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
O Seminário foi apresentado atingindo seu objetivo e propósito, relatando as melhorias desenvolvidas
anteriormente.
Seminário realizado com ativa participação dos alunos de forma positiva.
O seminário foi iniciado com a apresentação de seus objetivos e os esclarecimentos acerca de sua
motivação. Foram apresentadas as melhorias realizadas no campus desde o último seminário de
autoavaliação. A docente também reforçou o comprometimento a instituição em continuar dando voz
aos docentes na construção de um ambiente que estimule o aprendizado.
O desenvolvimento transcorreu sem nenhum fato que merecesse destaque especial. Os discentes após
a apresentação reportaram as demandas constantes da análise dos indicadores.
III - Considerações finais
Ocorreu com normalidade e com a participação ativa de todos os alunos.
Os participantes relataram a satisfação pela oportunidade de poder contribuir para as melhorias do
Campus e do curso.
Alunos bem participativos (mesmo em uma turma grande), fizeram várias sugestões de melhorias, com
destaque para:
- Escolha de professores para salas.com, considerando a capacidade de domínio de turmas grandes e
de manuseio com os equipamentos.
- Melhorias do portal da extensão acadêmica, tornando-o mais atrativo, visualmente moderno e
principalmente, atualizado, pois foi uma queixa geral o fato de as informações do portal do estudante
não serem atualizadas (calendário 2017, eventos que já passaram, etc).
- Ajustes nos processos e rotinas de alunos monitores.
A reunião foi realizada obedecendo as diretrizes previstas, com a participação maciça dos docentes.
Os mesmos apontaram as potencialidades do campus em termos da infraestrutura (eixo abordado),
mas sentiram falta em avaliar os demais aspectos que contemplam a instituição. À medida que as ideias
foram sem relatadas foi possível perceber a satisfação dos docentes por serem ouvidos e participares
do processo de construção de uma instituição que atenda aos seus anseios. O resultado final foi
positivo em função da construção coletiva.
A reunião transcorreu dentro de um clima de cordialidade sem qualquer incidente. A participação de
estudantes e docente foi considerada adequada, e o resultado final foi positivo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
Contribuição dos alunos calouros
Pontos Positivos:
No CTN:
Professores capacitados;
Infraestrutura;
Pontualidade dos professores;
Organização;
Tecnologia;
Espaço físico adequado;
Acessibilidade;
Projetos culturais;
Empregabilidade;
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Excelente biblioteca.
No compus Lapa:
Os professores são ótimos.
O projeto pedagógico é muito bom.
Os funcionários são solícitos, mas alguns alunos informam que no período da tarde fazem
barulho.
As palestras ao longo do curso são boas.
As cadeiras são muito confortáveis, mas tem muitas cadeiras e são muito pesadas.
A organização da Universidade é muito boa.
Melhorias:
No CTN:
Sinal de wifi ruim;
Problemas tecnológicos das salas ponto com;
CAE – Demora no atendimento, informações desencontradas;
Compartilhamento de muitos cursos (sugestão: máximo 3)
Muitos alunos em sala (sugestão: 50 pessoas);
Cotas para xerox.
No Campus Lapa:
Ter mais acesso ao coordenador com mais plantões.
Os alunos não têm acesso ao laboratório de informática.
Nem todos os bebedouros funcionam.
O elevador tem um péssimo funcionamento.
A sala s105 o projetor não está bom, a acústica da sala é péssima e não funciona o wi-fi
Existem relatos de insegurança e roubos no entorno da faculdade.
As salas são abertas no horário da aula e os alunos ficam esperando em pé no corredor.
Melhorar o acervo da biblioteca, inclusive jornais.
Os alunos não têm acesso ao estacionamento e nem parceria com estacionamento locais.
Os computadores do corredor apresentam problemas recorrentemente.
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
Blackboard – facilidade em compartilhamento de informações.
FRAGILIDADES
Não conhecimento dos alunos referente a metodologia da Sala. com
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sala.com – Alunos deveriam ter um melhor entendimento do que é a “sala.com”.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
Professores com boa vivência prática;
Primus
FRAGILIDADES
Visita técnica.
Faltam laboratórios para atividades práticas das disciplinas, simulação.
Falta intensificar disciplinas de contábeis, Direito Tributário, Direito Administrativo com práticas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Palestras;
Interdisciplinaridades das disciplinas.
Visita Técnica
Novos laboratórios com software para simulação.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
Blackboard;
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FRAGILIDADES
A disciplina Empreendedorismo deveria ser presencial.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o desenvolvimento nas disciplinas de humanas do curso de ADM.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
Propostas Inovadoras e a liberdade que o docente possui em realizar as suas avaliações.
FRAGILIDADES
AIC – Prova deveria ser mais coerente.
APS – Precisa ser melhor desenvolvida.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Desenvolver avaliações processuais, objetivando a construção de aprendizagem.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
As avaliações são discutidas pelos docentes em sala de aula com objetividade.
FRAGILIDADES
Novos métodos de avaliação.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Buscar métodos inovadores de avaliação.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Os docentes não estimulam a produção de artigos acadêmicos e demais publicações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Incentivar os alunos a realizarem publicações e artigos acadêmicos.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Não há incentivo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intensificar a monitoria no curso.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES:
Oportunidades de participação de consultoria na feira de negócios.
FRAGILIDADES:
Desconhecimento de projetos e ações com aviso prévio.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Melhorar divulgação dos projetos e parcerias.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES:
Ações sociais nos projetos interdisciplinares dos cursos; pontos de coletas de materiais recicláveis.
FRAGILIDADES:
Maior divulgação; falta convites para participação e envolvimento de alunos; trazer mais projetos
sociais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Convidar os alunos para os projetos com pontuação extra ou atividade complementar.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES:
Apresentações na área de convivência.
FRAGILIDADES:

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
209

Falta divulgação e envolvimento dos estudantes; horários não são acessíveis a todos os turnos; poucas
apresentações culturais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Rádio interna para música e avisos durante os intervalos; trazer mais movimentos culturais para a
Universidade.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES:
Todas as salas equipadas com projetor, internet, wifi, cadeiras adequadas e espaço amplo.
FRAGILIDADES:
Sinal do wifi fraco; não tem acústica nas salas.com; uso dos laboratórios de vídeo e fotografia para
todos os cursos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Fazer acústica das salas.com; potencializar o sinal do wifi e permitir acesso aos laboratórios de vídeo e
fotografia.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES:
Limpeza constante; equipamentos de qualidades em todas as salas
FRAGILIDADES:
Manter salas limpas devido ao mal-uso; falta de manutenção; caixas de sons com ruídos; cadeiras
quebradas no auditório; poltronas dos corredores com forro descascando; bebedores sem água ou com
pouco fluxo; quantidade reduzida de bebedouros.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
programa de conscientização para os discentes no uso das salas e conservação dos equipamentos;
manutenção constante das caixas de som; técnico disponível de áudio e vídeo; implantar mais
bebedouros.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES:
Prédio amplo; laboratórios disponíveis; estacionamento para PCD’s
FRAGILIDADES:
Máquinas quebradas; sem internet nos corredores e laboratório.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Instalações de caixas eletrônicos; máquina de recarga do SalvadorCard; Iluminação em torno do prédio;
segurança em torno do prédio; manutenção dos computadores.
Estacionamento
POTENCIALIDADES:
Manobristas disponíveis e simpáticos.
FRAGILIDADES:
Baixo número de vagas para estudantes; uso de substancias ilícitas no estacionamento.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Ampliar número de vagas; intensificar ação do grupo de redução de danos; fiscalização.
Outros
Orientações sobre situações de emergências para os discentes; capacitação sobre plano de evacuação;
disponibilizar assistente de coordenação para atendimento discente.
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
Ampliar o número de mesas e cadeiras
FRAGILIDADES
As mesas precisam ter maior verificação no que tange a limpeza, pois muitas das vezes encontramos
as mesas sujas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Implantação de TV
Implantação de cadeira de massagem igual ao do shopping
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Cantina
POTENCIALIDADES
Variedade dos box
FRAGILIDADES
Qualidade dos lanches
Qualidade no atendimento
Preços
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Rodízio das empresas de 2 em 2 anos
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
Telas amplas
FRAGILIDADES
Na nossa sala tivemos muitos problemas com os equipamentos e nas salas vizinhas também com
vazamento do som
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
Salas limpas
FRAGILIDADES
Quantidade de cadeiras (muitas)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Laboratórios
POTENCIALIDADES
Não houve indicação
FRAGILIDADES
Quantidade de máquinas
Manutenção das máquinas
Falta de cadeiras
Cumprimento do horário de utilização
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Placa de silêncio
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
Sem indicação
FRAGILIDADES
Valores reajustado acima do mercado
Qualidade no atendimento
Quantidade de computadores insuficiente
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumentar o número de computadores
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
Sem indicação
FRAGILIDADES
Banheiros sujos
Bebedouros quebrados
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Atendimento excelente da biblioteca
Atendimento excelente da Central de Carreiras
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Poucas tomadas nas salas de aula
Quantidade de laboratório insuficiente
Para o curso de RH é necessário incluir aulas práticas, simulação, visitas técnicas, dentre outros
mecanismos de vivência prática.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Parte do acervo do curso de administração ainda se encontra no CPB
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Intensificar a orientação para o uso das salas para estudo em grupo somente por grupos de discentes
Aumentar o nr de atendentes nos horários de maior acesso dos estudantes biblioteca
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Desenvolver um aplicativo para acesso aos serviços da biblioteca
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Parte do acervo do curso de administração ainda se encontra no CPB, Pesquisa Operacional é um
exemplo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Transferir o acervo do curso que ainda se encontra no CPB para o CTN Outros
Comunicação Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
A comunicação institucional via portal necessita de melhorias, alguns discentes não recebem e-mail
institucional quando a origem é o portal do professor
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
Nada existe a ser relatado
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
Rede wi-fi discentes continua apresentando instabilidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
A comunicação interna embora com grande quantidade carece melhor efetividade (eficiência + eficácia)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a devolução da demanda aberta pelo discente;
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Outros
O estacionamento disponível no CTN é insuficiente para o nr de discentes matriculados neste campus;
o que provoca muitos atrasos dos alunos para as aulas. Necessário ofertar maior nr de vagas, além de
providenciar a cobertura do estacionamento ao lado do CAE.
Nr de máquinas disponível no laboratório de informática é insuficiente para o nr de discentes.
Manutenção dos computadores destinados ao uso pelos discentes, os quais geralmente lentos ou
indisponíveis.
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
Agendamento de atendimento;
FRAGILIDADES
Demora de atendimento;
Sistema cai com frequência;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Agilidade nos prazos;
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
Atendimento ótimo;
FRAGILIDADES
Falta de treinamento de funcionários novos;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Treinamento mais eficaz de funcionários novos;
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
São pertinentes e a instituição ouve o aluno, no sentido de modificar o cenário avaliado negativamente;
FRAGILIDADES
Muitas perguntas e repetitivas;
A resposta deveria ser SIM ou NÃO, pois os alunos não sabem ao certo o que significa cada resposta
(pouco satisfeito, muito satisfeito etc.);
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Perguntas mais objetivas com respostas mais diretas.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
São pertinentes e a instituição ouve o aluno, no sentido de modificar o cenário avaliado negativamente;
FRAGILIDADES
Muitas perguntas e repetitivas;
A resposta deveria ser SIM ou NÃO, pois os alunos não sabem ao certo o que significa cada resposta
(pouco satisfeito, muito satisfeito etc.);
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Perguntas mais objetivas com respostas mais diretas.
Precisa melhorar (Campus Lapa):
Bebedouros não funcionam;
Sinal de wifi baixo;
Elevador antigo e com avarias constantes;
Assistência das salas (temperatura de ar condicionado, murais de aviso, iluminação do
projetor);
Estacionamento para aluno;
Bicicletário;
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CURSO GESTÃO FINANCEIRA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2017 – Campus Lapa
I - Dados do Curso
Escola: (X) ENDH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Gestão Financeira
Coordenador(a): Laura Elaine
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
(X) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
(X) LAPA
( ) FSA
Início: 19 horas
Término: 21 horas
Nº de participantes:
Estudantes - 74
Docentes - 05
Colaboradores - 01
II - Desenvolvimento
Os professores conduziram as reuniões de acordo com as orientações. Após apresentar a CPA e as
diretrizes da avaliação institucional, foram expostas as melhorias feitas no Campus Lapa. Os docentes
explicaram também a metodologia da pesquisa e os itens que seriam abordados para análise do grupo.
III - Considerações finais
O clima foi positivo e a metodologia usada envolveu uma participação maior de estudantes no processo
de auto avaliação.

ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
Nesse semestre toda a turma está satisfeita com os professores.
Equipe de professores altamente qualificada, que possuem metodologias diversificadas e relacionam e
teoria e prática.
FRAGILIDADES
Dificuldade de acesso aos livros físicos, internet muito lenta, disposição do quadro em algumas salas
não estão adequados.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Inclusão de debates em sala, revisão dos planos do ramo do direito (aumentar o conteúdo de
empresarial e tributário).
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
Matriz nova;
Feira de Negócios e Hospitalidade;
Trabalho Maratona de Vendas;
NUPAC; professores utilizam teoria e prática na sala de aula.
FRAGILIDADES
Laboratório de aula prática não suporta todos os alunos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Verificar possibilidade de cursos oferecidos pelo NUPAC às segundas-feiras pela noite;
Cursos do NUPAC no campus LAPA;
Disponibilizar alguém para conduzir os cursos do NUPAC;
Mais exercícios nas disciplinas.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
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POTENCIALIDADES
Professores cumpriram com o prazo.
FRAGILIDADES
Alguns professores demoram de disponibilizar as notas no portal do estudante;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Professores disponibilizarem as notas das avaliações num curto espaço de tempo.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
Desenvolve o raciocínio social.
FRAGILIDADES:
Web aulas não condizem com os horários disponíveis dos discentes na ficha de matrícula.
As questões de algumas avaliações são do ENADE e estão disponíveis na internet.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Colocar web aulas no mesmo horário do turno de matrícula.
Verificar a situação das avaliações e elaborar questões novas.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
O critério de avalição adequado;
FRAGILIDADES
Provas objetivas não medem a capacidade intelectual do aluno, nível de exercícios apresentados em
sala de aula, não condizem com o que é apresentado nas avaliações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Nível de exercícios e avaliações equivalentes.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
Tanto na apresentação e discussão dos resultados das avaliações das disciplinas presenciais é
unanime que os professores dão as respostas em tempo hábil;
Correção das avaliações na sala de aula.
FRAGILIDADES
As matérias EAD não têm a mesma dinâmica das matérias presenciais apresentando os resultados com
atraso.
Alguns professores demoram de disponibilizar as notas no portal do estudante.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Verificar o cumprimento do prazo;
Professores disponibilizarem as notas das avaliações num curto espaço de tempo.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
A Universidade proporciona o acesso a pesquisa, nas diversas modalidades para os alunos em
graduação.
FRAGILIDADES
O aluno do curso tecnológico trabalha e não tem muito tempo para as atividades de pesquisa fora do
curso.
Metodologia da pesquisa no 4º semestre.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar os trabalhos de pesquisa nas disciplinas.
Inclusão disciplina de metodologia da pesquisa no primeiro semestre e presencial.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
Os alunos estão satisfeitos com o projeto desenvolvido pela IES.
FRAGILIDADES
Não tem sala disponível para monitoria;
Vestimenta inadequada dos monitores.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliação da comunicação de quem se solidariza a ser monitor.
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Outros
Cadeiras; horário da abertura da porta das salas de aula, os alunos ficam sentados no chão, enquanto
esperam funcionários para abertura da porta; acústica da sala é ruim; salas lotadas; limitar quantidade
de alunos por sala e não agrupar cursos diferentes por disciplina; criação de um espaço de convivência;
melhoria da segurança; aulas aos sábados estão prejudicando alguns alunos por causa do trabalho.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
O laboratório de empreendedorismo social;
Palestras da ENETECS;
Central de Carreiras;
Maratona do bem.
FRAGILIDADES
Os alunos estão satisfeitos, não identificando fragilidades.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Os alunos estão satisfeitos.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
FUSCA;
Feira de Negócios e Hospitalidade.
FRAGILIDADES
Os alunos estão satisfeitos, não identificando fragilidades.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Os alunos estão satisfeitos.
INFRAESTRUTURA
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES:
Espaço aberto na entrada do prédio.
FRAGILIDADES:
Não há área adequada para realizar lanche, refeitório pequeno que gera fila, poucas cadeiras na área
de convivência e falta de área de convivência coberta.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Ampliar espaço para lanchonetes e refeitório; criar um espaço de convivência que possibilite
apresentações, que poderia ser implantado no estacionamento de professores.
Cantina
POTENCIALIDADES:
Atendimento e valor do lanche.
FRAGILIDADES
Atendimento inadequado e ríspido, falta de qualidade e variedade no lanche.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Ampliar o número de lanchonetes e variedade nos lanches.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES:
Recursos audiovisuais e multimídia em todas as salas, climatização e wifi disponível para estudantes.
FRAGILIDADES:
Projetor sem foco e cor, monitor com falhas visuais, sinal do wifi, falta tomadas nas salas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Manutenção e teste constante nos retroprojetores e telas monitor, aumentar o sinal do wifi
(principalmente no 3º andar) e disponibilizar pontos de tomadas nas salas.
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES:
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Cadeiras e material bem conservados e confortáveis
FRAGILIDADES:
Elevador não para no mesmo nível e quebra com frequência; fluxo baixo de água nos bebedouros (nos
andares mais altos não funcionam); quantidade de banheiros disponíveis e portas sem fechadura;
apenas uma catraca para entrada no prédio.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Modernizar e realizar manutenção dos elevadores; ampliar a quantidade de catracas; ampliar número
de sanitários e manutenção das portas do banheiros; rever encanamento para abastecimento de água
dos bebedouros.
Laboratórios
POTENCIALIDADES:
Não se aplica, já que o laboratório do campus não fica disponível para uso dos alunos.
FRAGILIDADES:
Não há laboratórios disponíveis, computadores nos corredores não são suficientes e o espaço é
desconfortável já que não é climatizado e tem barulho dos estudantes circulando, além disso a maioria
dos computadores não funcionam.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Implantar laboratório de informática disponível para acesso.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES:
Bom atendimento e boa vontade, xerox de qualidade e custo acessível.
FRAGILIDADES:
Não possui guilhotina para corte, plastificação, nem encadernação e espaço é insuficiente para atender
o número de alunos, que fica com filas constantes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Ampliar espaço de reprografia e número de funcionários, disponibilizar impressão e digitalização
automática.
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES:
Auxiliares de limpeza são eficientes e disponíveis, limpeza constante.
FRAGILIDADES:
Mau uso dos estudantes, acúmulo de lixo na saída da lanchonete/garagem e mal cheiro.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Conscientização dos estudantes, recolher lixo e limpeza próximo da lanchonete/estacionamento.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
Instalação adequada e conservada. Atendendo a grupos ou ao espaço de estudo individual.
FRAGILIDADES
Vazamento do som das salas de estudo de grupo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Instalação de placas com o símbolo de silêncio.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
Atende as expectativas.
FRAGILIDADES
Os alunos não identificaram.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Os alunos estão satisfeitos.
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
Excelente acervo.
FRAGILIDADES
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Alguns livros riscados, com folhas rasgadas, bem como livros velhos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aquisição de novos exemplares.
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Portal de fácil compreensão e operacionalização
FRAGILIDADES
Os alunos estão satisfeitos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Os alunos estão satisfeitos.
Intranet
POTENCIALIDADES
Atende as expectativas.
FRAGILIDADES
Os alunos estão satisfeitos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Os alunos estão satisfeitos.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
Atende as expectativas
FRAGILIDADES
Os alunos estão satisfeitos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Os alunos estão satisfeitos.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
Tratamento dos atendentes (educação).
FRAGILIDADES
Atendimento presencial e por telefone precisa melhorar (solução efetiva do problema).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Os alunos estão satisfeitos.
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
Alguns atendentes realizam um bom atendimento.
FRAGILIDADES
Período da matrícula o tempo de espera é insuportável.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Redução do tempo e atendentes mais educados.

Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
O sistema é ruim. Não se verifica potencialidade.
FRAGILIDADES
Demora-se em média mais de 4 horas para ser atendido.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o sistema para que fique mais rápido.
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
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Condizentes com as necessidades de verificação da realidade
FRAGILIDADES
Não identificadas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Tirar a trava do portal.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
Os alunos estão satisfeitos.
FRAGILIDADES
O sistema fecha em pouco tempo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Deixar o sistema com mais tempo.

CURSO LOGÍSTICA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( x ) ENDH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Logística Campus CTN
Coordenador(a): Ilka Carrera
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( x ) NOITE
Local: ( ) CPB
( x ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( ) FSA
Início: _19: 15
Término: 20:30
Nº de participantes:
Estudantes: 57
Docentes: 3
Colaboradores: 2
II - Desenvolvimento
Os professores conduziram as reuniões de acordo com as orientações. Após apresentar a CPA e as
diretrizes da avaliação institucional, foram expostas as melhorias em outros Campi e principalmente, os
resultados implementados no CTN em diversas áreas. Os docentes explicaram também a metodologia
da pesquisa e os itens que seriam abordados para análise do grupo.
III - Considerações finais
O clima foi positivo e a metodologia usada envolveu uma participação efetiva maior de professores e
principalmente, estudantes no processo de auto avaliação.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem.
POTENCIALIDADES
Tecnologia usada em sala de aula; Dinâmicas utilizadas em sala de aula; Projetos acadêmicos (Feira de
Negócios);
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Disciplinas humanísticas
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POTENCIALIDADES
Desperta o conhecimento amplo da diversidade a todos os níveis da sociedade das questões sociais
atuais;
FRAGILIDADES
Web aulas não condizem com os horários disponíveis dos discentes na ficha de matrícula.
As questões de algumas avaliações são do ENADE e estão disponíveis na internet
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Criar fóruns presencias em substituição a vídeos aulas; Melhorar a qualidade das avaliações.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
O critério de avalição adequado;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
Tanto na apresentação e discussão dos resultados das avaliações das disciplinas presenciais é
unanime que os professores dão as respostas em tempo hábil;
FRAGILIDADES
As matérias EAD não têm a mesma dinâmica das matérias presenciais apresentando os resultados com
atraso e assim como a disponibilização das provas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhor organização no tempo de resposta das matérias EAD;
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
A Universidade proporciona o acesso a pesquisa, nas diversas modalidades para os alunos em
graduação
FRAGILIDADES
Este acesso não é amplamente divulgado e promovido aos alunos do curso profissionalizantes;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estender com maior divulgação a iniciação cientifica e outras atividades de pesquisa aos cursos
profissionalizantes;
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
•
O laboratório de empreendedorismo social;
•
Palestras da ENETECS;
•
Central de Carreiras;
•
Trajetórias;
FRAGILIDADES
•
Nenhuma
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Nenhuma
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
•
O laboratório de empreendedorismo social;
•
Maratona do bem;
•
A semana da diversidade;
FRAGILIDADES
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•
Nenhuma
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Nenhuma
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
•
FUSCA;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
•
Nenhuma
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
•
Campus CTN;
•
Acessibilidade para portadores de necessidades especiais;
•
Suporte para acidentados.
•
Custo acessível da reprografia;
FRAGILIDADES
•
Disposição da arrumação das cadeiras nas salas de aula;
•
Data shows balançando nas salas de aula;
•
Rede wi-fi;
•
Mal funcionamento das catracas de acesso;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
•
Nenhuma
FRAGILIDADES
•
Data shows com problemas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Nenhuma
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
•
Elevador especial;
•
Rampas de acesso para PCD;
•
Bebedouros para PCD;
•
Portas de acesso as salas;
•
Vagas no estacionamento para PCD;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estacionamento
POTENCIALIDADES
•
Nenhuma
FRAGILIDADES
•
Números de vagas insuficientes;
•
Funcionários desatentos para o número de vagas disponíveis;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Asfaltar o estacionamento de “barro”;
INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente - Melhorou muito
Processo de matrícula - melhorou
Biblioteca
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Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
Ampla e com livros suficientes (ótimo acervo bibliográfico).
FRAGILIDADES
Não tem cadeiras e nem baias de estudo suficientes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Colocar mais cadeiras e baias de estudo
Ampliação do acervo na biblioteca em variedade e quantidade de exemplares.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Abrange muitos serviços
FRAGILIDADES
layout
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar navegação
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
Abrange muitos serviços
FRAGILIDADES
layout
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar navegação
Intranet - Sem comentários
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES Inadequada
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ouvidoria - Sem comentários
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: as perguntas sobre a matéria EAD são inadequadas, pois são iguais às dos
professores presenciais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: avaliação deveria ser feita no final do semestre.
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Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: obrigatoriedade em responder as pesquisas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS: tornar opcional;
Outros:
CRÍTICAS DIVERSAS SOBRE AS DICIPLINAS EAD

RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 – Campus Lapa
I - Dados do Curso
Escola:( X ) ENDH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Logística
Coordenador(a): Ilka Carrera
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( X ) LAPA
( ) FSA
Início: 19 horas
Término: 21 horas
Nº de participantes:
Estudantes - 57
Docentes - 4
Colaboradores - 01
II - Desenvolvimento
Os professores conduziram as reuniões de acordo com as orientações. Após apresentar a CPA e as
diretrizes da avaliação institucional, foram expostas as melhorias feitas no Campus Lapa. Os docentes
explicaram também a metodologia da pesquisa e os itens que seriam abordados para análise do grupo.
III - Considerações finais
O clima foi positivo e a metodologia usada envolveu uma participação maior de estudantes no processo
de auto avaliação.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
Nesse semestre toda a turma está satisfeita com os professores.
Equipe de professores altamente qualificada, que possuem metodologias diversificadas e relacionam e
teoria e prática;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
Matriz nova
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
Professores em regras cumpriram com o prazo.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Disciplinas on line
FRAGILIDADES:
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Web aulas não condizem com os horários disponíveis dos discentes na ficha de matrícula.
As questões de algumas avaliações são do ENADE e estão disponíveis na internet
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Colocar web aulas no mesmo horário do turno de matrícula.
Verificar a situação das avaliações e elaborar questões novas.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
Boas instalações
FRAGILIDADES
Quantidade de catracas
Elevador inseguro;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumentar o número de catracas
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Mais opções
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Mais uma lanchonete
Laboratórios
POTENCIALIDADES
Bom laboratório de informática.
Laboratório móvel
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
A ampliação ficou ótima
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
Bom atendimento.
Agilidade.
Simpatia.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
OUTROS
Melhorar segurança ao redor da faculdade.
Ampliar o horário de atendimento da CAE no turno matutino

CURSO MARKETING
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 – Campus Lapa
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I - Dados do Curso
Escola:( X ) ENDH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Marketing
Coordenador(a): Ilka Carrera
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( x ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( X ) LAPA
( ) FSA
Início: 19 horas
Término: 21 horas
Nº de participantes:
Estudantes - 70
Docentes - 5
Colaboradores - 01
II - Desenvolvimento
Os professores conduziram as reuniões de acordo com as orientações. Após apresentar a CPA e as
diretrizes da avaliação institucional, foram expostas as melhorias feitas no Campus Lapa. Os docentes
explicaram também a metodologia da pesquisa e os itens que seriam abordados para análise do grupo.
III - Considerações finais
O clima foi positivo e a metodologia usada envolveu uma participação maior de estudantes no processo
de auto avaliação.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
Nesse semestre toda a turma está satisfeita com os professores.
Equipe de professores altamente qualificada, que possuem metodologias diversificadas e relacionam e
teoria e prática;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
Matriz nova
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
Professores em regras cumpriram com o prazo.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Disciplinas on line
FRAGILIDADES:
Web aulas não condizem com os horários disponíveis dos discentes na ficha de matrícula.
As questões de algumas avaliações são do ENADE e estão disponíveis na internet
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Colocar web aulas no mesmo horário do turno de matrícula.
Verificar a situação das avaliações e elaborar questões novas.

INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
Boas instalações
FRAGILIDADES
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Quantidade de catracas
Elevador inseguro;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumentar o número de catracas
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Mais opções
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Mais uma lanchonete
Laboratórios
POTENCIALIDADES
Bom laboratório de informática.
Laboratório móvel
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
A ampliação ficou ótima
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
Bom atendimento.
Agilidade.
Simpatia.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
OUTROS
Melhorar segurança ao redor da faculdade.
Ampliar o horário de atendimento da CAE no turno matutino

CURSO PROCESSOS GERENCIAIS
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2017 – Campus Lapa
I - Dados do Curso
Escola:( X ) ENDH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Processos Gerenciais
Coordenador(a): Ilka Carrera
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( X ) LAPA
( ) FSA
Início: 19 horas
Término: 21 horas
Nº de participantes:
Estudantes - 27
Docentes - 4
Colaboradores - 01
II - Desenvolvimento
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Os professores conduziram as reuniões de acordo com as orientações. Após apresentar a CPA e as
diretrizes da avaliação institucional, foram expostas as melhorias feitas no Campus Lapa. Os docentes
explicaram também a metodologia da pesquisa e os itens que seriam abordados para análise do grupo.
III - Considerações finais
O clima foi positivo e a metodologia usada envolveu uma participação maior de estudantes no processo
de auto avaliação.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
Nesse semestre toda a turma está satisfeita com os professores.
Equipe de professores altamente qualificada, que possuem metodologias diversificadas e relacionam e
teoria e prática;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
Matriz nova
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
Professores em regras cumpriram com o prazo.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Disciplinas on line
FRAGILIDADES:
Web aulas não condizem com os horários disponíveis dos discentes na ficha de matrícula.
As questões de algumas avaliações são do ENADE e estão disponíveis na internet
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Colocar web aulas no mesmo horário do turno de matrícula.
Verificar a situação das avaliações e elaborar questões novas.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
Boas instalações
FRAGILIDADES
Quantidade de catracas
Elevador inseguro;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumentar o número de catracas
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Mais opções
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Mais uma lanchonete

Laboratórios
POTENCIALIDADES
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Bom laboratório de informática.
Laboratório móvel
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
A ampliação ficou ótima
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
Bom atendimento.
Agilidade.
Simpatia.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
OUTROS
Melhorar segurança ao redor da faculdade.
Ampliar o horário de atendimento da CAE no turno matutino

CURSO RELAÇÕES INTERNACIONAIS
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:(X) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
Curso: Relações Internacionais (Bacharelado)
Coordenador: Milton José Deiró de Mello Neto
Data da reunião: 13/11/2018
Local: ( ) CPB
(X) CTN
( ) RV
(
Nº de participantes:
Estudantes - 88
Docentes - 5
Colaboradores - 0

(

) EAETI

) LAPA

(

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Pela manhã, o seminário foi realizado com sucesso, tendo sido devidamente explicadas todas as
informações dos slides. Após apresentados os dados, os discentes trouxeram suas demandas. À noite,
o Seminário ocorreu normalmente, com engajamento dos alunos presentes. A participação discente
poderia ter sido maior, mas os alunos que foram se mostraram bastante engajados. Houve
apresentação dos slides e dos accomplishments institucionais. Diferentemente da manhã, os discentes
do noturno permaneceram até o final, e a reunião demorou menos por ter transcorrido sem
interrupções com saída ou entrada de alunos.
III - Considerações finais
A dinâmica do seminário transcorreu na maior tranquilidade, apesar de os alunos terem saído aos
poucos (e alguns não chegaram a comparecer, apesar de convocados pelos professores e pelo
coordenador). Apesar disso, a participação dos discentes, sobretudo dos entrantes (1º e 2º semestres),
foi excelente. Principais queixas se referem à infraestrutura, sobretudo dois pontos: estacionamento e
sanitários masculinos.
Houve alguma discordância em relação às potencialidades e fragilidades, mas aos poucos houve
pontos de concordância.
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A reunião transcorreu dentro de um clima de cordialidade e sem registro de qualquer incidente. A
participação de estudantes e docente foi considerada adequada, e o resultado final foi positivo.

ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES:
1.
O Blackboard, apesar das críticas, é visto como um potencial para aprendizado interativo
2.
NERI
3.
Simulações do curso (prof. Felippe e prof. Milton)
4.
Metodologias ativas, sobretudo desenvolvimento de jogos (prof. Rafaela e prof. Milton)
FRAGILIDADES:
1.
Melhorar o Blackboard enquanto aplicativo.
2.
NERI com menos foco profissional em Relações Internacionais e Economia
3.
Alguns professores não possuem conhecimentos em Relações Internacionais
4.
Compartilhamento com outros cursos nem sempre é satisfatório
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
1.
Aumentar a carga de simulações ao longo do curso
2.
Dar ao NERI uma cara mais voltada para aspectos profissionais de Relações Internacionais,
Comércio Internacional e Economia.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES:
1.
NERI
2.
Semana do Internacionalista
3.
Simulações
FRAGILIDADES:
1.
NERI com menos foco profissional em Relações Internacionais e Economia, fazendo muito
trabalho de assistência social, visto pelos discentes como importante mas secundário na formação do
internacionalista.
2.
Semana do Internacionalista com pouca visibilidade institucional
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
1.
Dar ao NERI uma cara mais voltada para aspectos profissionais de Relações Internacionais,
Comércio Internacional e Economia
2.
Mais visibilidade institucional à Semana do Internacionalista
3.
Ampliar o número de simulações no curso.
4.
Criar uma disciplina de simulações gerais no curso (e não apenas de negociação).
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
1.
Poder agendar data e horário da prova presencial.
2.
EAD torna flexível o aprendizado do aluno;
FRAGILIDADES:
1.
Falta de suporte técnico;
2.
Disciplinas pouco atraentes e sem aderência a RI;
3.
Sistema de avaliação é frágil e com muitos erros;
4.
A disciplina EAD distancia o aluno do conteúdo e do professor.
5.
Ambiente virtual ruim.
6.
Dificuldade de acesso ao tutor.
7.
Ebooks maçantes.
8.
Black Board não funciona bem com smartphones
9.
Pouca aderência ao curso de Relações Internacionais
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
1.
Colocar as disciplinas EAD como optativas.
2.
Calendário com datas limites das atividades mais visível ou de fácil acesso.
3.
Desenvolvimentos de aplicativo para disciplinas EADs.
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Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
1.
Simulações
2.
Palestras
3.
Visitas Técnicas
FRAGILIDADES:
1.
Alguns professores, em especial os que vêm do stricto sensu, têm metodologias pouco
funcionais na graduação.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
1.
Aproveitar melhor os professores com aderência à área de Relações Internacionais e
Economia, usando cada vez menos professores da pós-graduação
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES:
1.
Em geral os prazos são cumpridos
2.
As avaliações são discutidas pelos docentes em sala de aula com objetividade.
FRAGILIDADES:
1.
Alguns professores não estão cumprindo o objetivo da APS
2.
Problemas no sistema da APS no Blackboard.
3.
Os docentes oriundos do stricto sensu possuem dificuldade em avaliação de discentes de
graduação, e usam metodologias pouco claras de correção.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
1.
Que a APS esteja disponível desde o primeiro dia de aula e que sua entrega possa ser feita
presencialmente, não apenas pelo Blackboard.
2.
Melhor divulgação no site e nos murais.
3.
Reduzir participação de professores do stricto sensu em disciplinas gerais do curso.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
1.
Existe o incentivo, porém a cobertura é muito pequena e o foco maior é em extensão
comunitária, com pouco foco em habilidades profissionais de Relações Internacionais
2.
Por estar no NERI, e pelo foco do NERI ser em extensão, o OPERI teve menor foco no
semestre, só o TeamCADN funcionou perfeitamente.
FRAGILIDADES:
1.
Pouco divulgado
2.
Pouco voltado para Relações Internacionais
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
1.
Facilitar criação de grupos de estudo e núcleos de pesquisa em Relações Internacionais
2.
Ajuda institucional à participação de discentes em eventos externos de divulgação acadêmica
em Relações Internacionais (ENERI, ABRI etc)
3.
OPERI como núcleo separado do NERI.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
1.
Aproximação do discente em relação à atividade docente
FRAGILIDADES:
1.
Calendário acadêmico diferente do calendário da monitoria.
2.
O monitor começa suas atividades bem depois de o semestre ter sido iniciado
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
3.
Lançar edital de monitoria logo no começo do semestre.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES:
1.
Internacionalidade e Feira de Negócios.
FRAGILIDADES
1.
Inexistência de Empresa Júnior no curso de Relações Internacionais.
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2.
NERI com pouco foco econômico e internacional, mais foco em trabalho social que não é perfil
de RI
3.
Falta de engajamento dos alunos;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
1.
Criação de Empresa Júnior em Relações Internacionais.
2.
NERI com perfil mais econômico
3.
Maior engajamento dos alunos
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
1.
NERI.
2.
FUSCA – Festival UNIFACS de Sustentabilidade, Cultura e Arte
FRAGILIDADES
1.
Trabalho social do NERI com pouco foco em Relações Internacionais.
2.
Falta de tradição institucional de apoio a cultura e a arte
PROPOSTAS DE MELHORIAS
1.
Articular melhor as atividades de responsabilidade social do NERI com Relações Internacionais.
2.
Maior apoio institucional à cultura e à arte.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES:
1.
Atlética.
2.
Diretório Acadêmico.
FRAGILIDADES
1.
Pouco espaço no calendário para realização de atividades culturais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
1.
Criar espaço no calendário para realização de atividades culturais.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
1.
Salas de aula
2.
Sala Harvard
3.
Biblioteca com bom acervo.
FRAGILIDADES
1.
Acústicas das salas.com e de outras salas.
2.
Livros de Relações Internacionais ficam parte no CPB, parte no CTN, sendo que o curso é
apenas no CTN.
3.
Dificuldade de reservar a Harvard.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
1.
Criação de uma Sala de Simulações.
2.
Criação de um Hub da Escola de Negócios
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
1.
Limpeza do banheiro feminino.
2.
Limpeza geral das salas e do CTN
FRAGILIDADES
1.
Banheiro masculino sempre sujo e com mau cheiro.
2.
Computadores do corredor não funcionam ou são muito lentos
3.
Bebedores em pouco número
4.
Sofás e pufes rasgados
PROPOSTAS DE MELHORIAS
1.
Melhorar a limpeza dos banheiros
2.
Melhorar a conservação dos sofás
3.
Instalar mais computadores nos corredores
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
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1.
Muitas vagas para pessoas com deficiência.
FRAGILIDADES.
1.
Não há.
PROPOSTAS DE MELHORIAS.
1.
Não há.
Estacionamento
POTENCIALIDADES
1.
A disponibilidade dos manobristas
FRAGILIDADES
1. Falta de vagas para os estudantes
2. Não há calçamento na vaga dos alunos, sujando os veículos de lama quando chove.
3. Falta de organização, formando filas.
4. Poucos adesivos para alunos que tem mais de um veículo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
1. Parcerias com outros estacionamentos para aumentar a disponibilidades de vagas, que não seja
dispendioso para o aluno.
2. Melhorar a sinalização.
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES:
1. Ambiente agradável;
FRAGILIDADES:
1. Quantidade de cadeiras nos horários de pico;
2. Melhorar iluminação;
3. Mesas da cantina sujas;
4. Micro-ondas sujos;
5. Calor
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
1. Iluminação na área verde;
2. Limpeza das mesas da cantina.
3. Instalação de ventiladores grandes nos tetos e laterais
Cantina
POTENCIALIDADES:
1.
Variedade nas franquias da cantina;
FRAGILIDADES:
1. Preço alto;
2. Algumas cantinas não aceitam ticket’s;
3. Comida de baixa qualidade e cara na primeira lanchonete;
4. Mesas da cantina sempre sujas;
5. Atendimento ruim;
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
1. Permitir redes de fast food se instalarem na cantina;
2. Limpeza
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES:
1.
Projetores e computadores por sala.
FRAGILIDADES:
1.
Internet wi-fi instável
2.
Caixas de som muito ruins nas salas
3.
Quadro-branco muito brilhante, reflete luzes do projetor
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
1.
Melhora a wi-fi.
2.
Trocar as caixas de som (ou os cabos);
3.
Quadro-branco fosco.
Recuperação e conservação das instalações físicas

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
232

POTENCIALIDADES:
- Novos bebedouros
- Limpeza frequente nos banheiros.
FRAGILIDADES:
- Mapa da UNIFACS
- Mau cheiro nos banheiros masculinos.
- Bebedouros com defeitos;
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Melhorar a limpeza dos banheiros masculinos;
Laboratórios
POTENCIALIDADES:
- Laboratórios são bons e eficientes;
FRAGILIDADES:
- Muitas máquinas vivem em manutenção
- Dificuldade de Login/Senha;
- Dificuldade de encontrar alguém da manutenção;
- Internet instável
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Manutenção nas máquinas;
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES:
- Localização das xerox
FRAGILIDADES:
- Atendimento ruim;
- Xerox muito cara.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Trocar a empresa da xerox.
- Permitir que os Diretórios Acadêmicos possam ter seu próprio serviço de xerox.
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES:
- Salas limpas
FRAGILIDADES:
- Banheiros masculinos sempre sujos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Melhorar a limpeza dos banheiros masculinos.
- Trabalho de conscientização dos alunos sobre a higiene na universidade.
Outros
POTENCIALIDADES
- Agendamento online para atendimento
- Coordenador sempre disponível, mesmo fora do horário de atendimento.
FRAGILIDADES:
- Demora de atendimento no CAE;
- Informações incompletas ou erradas dadas pela CAE.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Melhorar o atendimento da CAE.
- Capacitação para os atendentes da CAE.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
Salas de Estudo em Grupo
FRAGILIDADES
Parte do acervo do curso de Relações Internacionais ainda se encontra no CPB
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Intensificar a orientação para o uso das salas para estudo em grupo somente por grupos de discentes
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Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
Bom espaço da biblioteca
FRAGILIDADES
Parte do acervo do curso de Relações Internacionais e de Economia usado por RI ainda se encontra no
CPB
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Transferir o acervo do curso que ainda se encontra no CPB para o CTN
Comunicação Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Comunicação interna ainda desconexa e desorganizada
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Criação de mural físico para cada curso
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros

ESCOLA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SALVADOR
CURSO ANÁLISE E DESENVOLVIEMNTO DE SISTEMAS
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( X ) EAETI
Curso(s): Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Coordenador (a): Daniela Araújo.
Data da reunião: 12/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( x ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( x ) LAPA
(
Início: 19h Término: 21h
Nº de participantes:
Estudantes :62
Docentes :3
Colaboradores:13

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
Contribuição dos alunos calouros
Alunos reclamaram ausência de labs e livros no campus da Lapa.
Elogiaram limpeza, queriam mais cantinas, mais eventos na Lapa e elogiaram grupo de docentes.
Nenhuma observação sobre matriculas.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS – disponibilizar um sistema de quiz dentro do blackboard.
Relação teoria/prática
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POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS

Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Existem muitas notas adicionais (AIC, APS, ARHTE) e o
arredondamento da nota prejudica as avaliações.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Deve ser melhorado o incentivo a pesquisa.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS – A forma de funcionamento da monitoria não atende ao aluno
trabalhador. Usar o Blackboard para monitoria. Ter um aluno na sala de aula como monitor.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES: Sim, proporcionou estágio, emprego.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumentar a quantidade de palestras de TI, na LAPA.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES: Sim, proporcionou estágio, emprego
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS: A APS poderia ser uma atividade social, como visitar um abrigo de
idosos, ou consertar equipamentos de pessoas vizinhas à Universidade.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Calourada na LAPA
Eventos musicais
Eventos educacionais (Oficinas gratuitos ministrados por alunos)
Outros
O curso de estatística para SI poderia ser presencial por conta da demanda de Data Science que requer
conhecimentos estatísticos.
Adição de disciplina com inglês técnico para o curso de SI.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
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POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
Falha na segurança dos perfis de acesso do aluno (Quando o aluno “loga” numa conta Google, o
sistema permite que outro aluno, “logado” em outro perfil, acesse a mesma conta).
Wi-fi deficitário (Campus LAPA).
Laboratório de uso geral inexistente.
Lab Móvel precisa de um espelhamento do wi-fi da terceira fileira para trás.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Melhorar as instalações para o curso de Redes de Computadores
Softwares emulador de roteador (VIRL)
Servidor de virtualização
Aumento de memória dos computadores do laboratório
Trocar mobiliário dos laboratórios de informática (mesas largas)
Instalação de um filtro (bebedouro) na sala dos professores na Lapa
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Melhorar a manutenção dos equipamentos e mobiliário do laboratório.
Melhorar a manutenção do elevador
Melhorar a comunicação de andares na Universidade.
O auditório começou a ficar decadente.
Os bebedouros estão deixando de funcionar corretamente.
Implantar um Sistema de segurança eletrônico.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estacionamento
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Falta de vagas para os professores na Lapa
Criar (Alugar) um estacionamento para alunos: Sugestão: Há um estacionamento privado na frente da
faculdade.
Outros
Orientação lateral para as catracas na entrada da Universidade, com a finalidade de otimizar o fluxo.
(Campus LAPA).
A apresentação dos salgados na cantina poderia ser melhorada
A cantina é pequena
A variedade e a qualidade das refeições são baixas.
Aumentar a quantidade de banheiros.
As portas dos banheiros emperram.
A máquina de café está obstruindo a saída, seu lugar foi mal pensado.
Espaço de convivência para os alunos.
Aumentar a quantidade de sala de estudos na Biblioteca.
A identidade visual da Universidade é deficiente, quem vem do início da rua, não imagina que a
Universidade fica aqui.
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Deveria ter instalações melhores para os funcionários no CPB e Rio Vermelho.
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Cantina
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Manutenção preventiva dos recursos audiovisuais
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sala de aula insalubre no PA6 e PA7
Não deveriam acontecer obras no período de aulas.
Muita dificuldade para conseguir aprovação financeira para execução das obras.
Laboratórios
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumentar de quantidade de laboratórios (principalmente na Lapa)
Equipamentos melhores para disciplinas que necessitam de recursos robustos.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar na Lapa para professores e alunos.
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
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Muito desatualizado. Alunos não usam frequentemente e muitas respostas estão lá, mas eles não leem
ou não absorvem.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o sistema de rechamadas, aulas adicionais e etc. (Refazer o sistema)
Notas atualizadas apenas no dia seguinte é inaceitável.
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Wifi não atende a demanda necessária.
Deveria melhorar, atualizando os números dos telefones.
Disponibilizar documentos de procedimentos para várias áreas.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Excesso de e-mails de comunicação.
Apoio não recebe as informações detalhadas para repassar aos alunos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
O excesso prejudica a absorção.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Caderneta eletrônica muito deficitária.
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Informações deveriam ser enviadas para todos os funcionários, com um plano de comunicação, com
datas, procedimentos, ... não somente da matrícula. Exemplo: assinatura de atas, diplomas e
certificados, datas de formaturas, extraordinário saber, laureados, mérito acadêmico, ...
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Rever todo o processo de matrícula para melhor atender aos estudantes e reduzir o grande fluxo de
atendimento pessoais.
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Voltar a bloquear o portal até a resposta do aluno.
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Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Link não funciona, sistema fora do ar, atualização deficitária.

CURSO ARQUITETURA E URBANISMO
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( X ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): ARQUITETURA E URBANISMO
Coordenador(a): CRISTIANE SARNO MARTINS DOS SANTOS
Data da reunião: 07 A 14 /11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( X ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( X ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( ) FSA
Início: 7:15H E Término: 8:30H/ Início: 15:00H E Término: 16:15H/ Início: 19:00H E Término: 20:15H
Nº de participantes:
Estudantes: 982
Docentes: 21
Colaboradores: 2
II - Desenvolvimento
A divulgação foi feita pelo professor. A apresentação foi clara e cumpriu com os objetivos de
informação. Houve discussões intensas relatando sobre os itens pontuados e processos de melhorias.
Os estudantes receberam com bastante interesse o eixo acadêmico, especialmente, e se
disponibilizaram de forma madura a fazer comentários construtivos com base nas fragilidades
identificadas.
Alguns alunos desconheciam o processo de Autoavaliação, sendo a primeira vez que fazem.
Receberam os esclarecimentos por meio de apresentação encaminhado pela coordenação.
III - Considerações finais
Avaliação tranquila com consenso sobre os itens indicados. O clima da reunião foi amistoso e o
processo final foi positivo no sentido da intenção dos discentes em estarem mais próximos da
instituição, para o a contínua melhoria de todos os processos.
O processo foi bastante participativo. As questões foram abordadas suficientemente, no entanto, os
alunos sinalizaram que durante a aula havia o comprometimento da CH e que os representantes da
CPA deveriam estar presentes na avaliação. A programação da avaliação deveria ser em período que
não conflitasse com as orientações em véspera de entrega de trabalho.
Os trabalhos foram desenvolvidos em clima de cordialidade e com grande contribuição por parte dos
alunos a respeito das potencialidade, fragilidades e sugestões.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
•
Aplicação da interdisciplinaridade nas disciplinas de projeto
•
O portal Blackboard facilita a interatividade professor/ aluno
•
Visitas técnicas são uma grande oportunidade de aprendizado
•
Visitas guiadas com especialistas nos temas de projeto
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminários de referência com especialistas
Análise prática de referência, implantação, etc.
Boa estrutura física da instituição
Uso de tecnologia nas disciplinas
Alguns professores apresentam boa bagagem de experiência
Apresentação de acervos de trabalhos para exemplificação de projetos
Vivência internacional na universidade
E-books da biblioteca virtual
Existe material diversificado (impressora 3d)
Implantação da sala .com
Palestras e convidados externos

FRAGILIDADES
•
Não acontece em todas as turmas de Projeto
•
As alterações em metodologias no decorrer da trajetória sem consulta prévia aos alunos
•
Estratégias de reposição de aulas
•
Ampliar explanação de teorias para direcionamento de trabalhos práticos
•
As visitas são raras, deveriam ser mais frequentes, as turmas são muito grandes e dificultam as
visitas
•
Faltas de materiais físicos para apresentação em sala de aula
•
Número de avaliações insuficientes na matéria Materiais e Técnicas Construtivas
•
Falta de manutenção e calibração dos equipamentos do laboratório de conforto.
•
Apesar de possuírem conhecimento, alguns professores têm pouca preparação didática
•
Ausência de capacitação para uso do Blackboard.
•
Pouca divulgação da biblioteca virtual
•
Disciplina de sistemas com salas superlotadas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Mais aulas de apoio
•
Calendário planejado das reposições
•
Fórum de discussão em disciplinas de projetos e teóricas (como acontece no EAD) no
Blackboard
•
Aquisição de materiais
•
Calibrar os equipamentos anualmente
•
Aumento das visitas técnicas
•
Maior disponibilidade virtual de material didático
•
Aulas compartilhadas com professores de outras IES da Rede
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
•
A aula teórica de temas de Projeto
•
Visitas técnicas
•
Organização do cronograma de atividades
•
Interação com outras instituições
•
Equilíbrio de teoria e prática na disciplina de Topografia
•
Falta de relação da teoria com a prática em matérias online
•
Melhoria no equilíbrio de aulas práticas e teóricas na disciplina de projeto
•
Palestras e seminários
•
Muitos eventos relacionados à prática profissional, apresentação de trabalhos por gestores
municipal e estadual.
•
Boa divulgação de oportunidades de estágio.
•
Existência do EPAE e PRAXIS.
FRAGILIDADES
•
Abordagem teórica falha
•
Aplicação de conteúdo das disciplinas teóricas em todas as disciplinas de projeto
•
Ausência de exercícios práticos sobre obra, lançamento estrutural e instalações
•
Os professores não conseguem aplicar o cronograma do plano de ensino na prática
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•
•
•
•
•
•
•
•

Dificuldade de acesso aos eventos que estão acontecendo.
Falta de mais aulas práticas na disciplina de Materiais
Falta de laboratório de materiais de construção no CTN
Falta de transporte próprio da instituição
Desequilíbrio entre aulas teóricas e aulas práticas em parte das disciplinas
Falta de alinhamento entre as disciplinas dos vários semestres
Poucas atividades extraclasse, como visita técnica, visitas à obra
Terrenos para implantação dos projetos em área com difícil acesso por conta de segurança

PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Visitas a projetos similares
•
Implantação de um laboratório de Canteiro de Obras
•
Estagiários para os alunos
•
A UNIFACS deveria utilizar mais o Instagram porque ninguém acessa o site da instituição.
•
Um Instagram especifico de Arquitetura.
•
Mais aulas práticas na disciplina de Materiais.
•
Maior quantidade de vídeo aulas nas matérias online.
•
Aquisição de materiais e equipamentos necessários para um laboratório de materiais de
construção
•
Espaço para aplicabilidade de protótipos de habitação ou experimentos.
•
Aquisição de transporte próprio para a instituição.
•
Aumento do número de aulas práticas ou teóricas de acordo com as disciplinas
•
Cursos de capacitação em trabalhos manuais (maquetes, croquis e etc.)
•
Melhorar o alinhamento entre as disciplinas dos vários semestres.
•
Oferecer eventos em datas e horários diversificados.
•
Oferecer atividades programadas em parceria com construtoras e incorporadoras.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
•
Aplicação prática dos conteúdos das disciplinas humanísticas no projeto de arquitetura
•
Os ebooks são bem produzidos (diagramação)
•
Ajuda a obter uma boa visão de mundo
•
As disciplinas humanísticas são fundamentais para a formação global do arquiteto urbanista.
•
Possibilidade de agendamento do horário da prova.
•
Flexibilidade da disciplina
•
Apresentação do calendário no início do semestre.
FRAGILIDADES
•
Formato EAD
•
Disciplinas humanas em formato EAD não funcionam, as aulas, as avaliações e os fóruns são
superficiais.
•
A nova matriz juntou algumas disciplinas e a abordagem não está satisfatória.
•
Não há estimulo para acesso a informação e motivação para o estudo
•
Repetem sempre as mesmas coisas
•
Ninguém consegue abrir a web conferência
•
Excesso de atividades no EAD
•
Pelo fato das matérias serem online, vemos que a instituição não dá a devida importância a
matéria
•
Ineficiência das disciplinas EAD
•
Substituição de disciplinas presenciais de grande importância.
•
Organização na divulgação do calendário e o sistema de avaliação sem feedback (o aluno não
sabe o que errou).
•
A estrutura do site dificulta a aplicação das atividades - melhorar o design da interface usuáriosistema, visto que é confusa, muitas vezes não se localizam “as coisas” facilmente.
•
De forma geral para as disciplinas EAD há a ausência de suporte para reclamar sobre a
disciplina, como exemplo: discordar da forma de correção, visto que não existe feedbacks.
•
Falta de organização dos conteúdos;
•
Falta de interação dos professores com os alunos;
•
Muito e-book com assuntos dispersos.
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Tornar todas as disciplinas presenciais.
•
Aumentar o número de disciplinas optativas.
•
Extinção das eads, caso não seja possível a extinção total, reduzir os valores das que
permanecerem.
•
Experiências práticas direcionadas ao curso
•
Diminuir as atividades longas e partir para atividades dinâmicas.
•
Tornar a disciplina de História da Arte presencial
•
Tornar facultativo a adesão das matérias em EAD, disponibilizando também em formato
presencial.
•
Proporcionar um maior número de encontros nas disciplinas ead
•
Propor oportunidade de viagens das disciplinas
•
Alternativa de ser semipresencial algumas aulas, não só a avalição.
•
Compatibilizar os horárioS das web conferências com os horário de aula da matéria, certa vez
houve uma aula as 22:00h, sendo os alunos são do curso diurno.
•
Mais vídeo aulas
•
Mais discussão de grupo
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
•
Resultados imediatos como o EAD
•
Os seminários práticos são bons
•
Avaliações de projeto em bancas
•
Avaliação processual
•
Entrega de materiais digitais
•
Apresentação do edital no início do semestre
•
Disciplinas de projetos avaliadas através de trabalhos práticos.
•
Diversificação nas formas de apresentação nas disciplinas práticas e avaliação.
•
Apresentação do cronograma e edital do trabalho;
FRAGILIDADES
•
Equipes muito numerosas
•
O corpo discente não se familiariza com o AIC
•
Foco excessivo na representação gráfica
•
Há pouca discussão sobre fluxo em projeto
•
Não considerar a nota quebrada.
•
Divisão das disciplinas de urbanismo e arquitetura
•
Obrigatoriedade da AIC impactar na nota das disciplinas
•
Incoerência entre o edital e o que é cobrado em sala de aula.
•
Critérios discordantes de seleção do AIC e do ENADE
•
Superlotação das turmas
•
Ausência de padronização de avaliações em diferentes turmas
•
Maior detalhamento dos Editais nas disciplinas práticas.
•
Tempo de postagem das notas pelos professores
•
Datas do AIC não divulgada em tempo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Equipes menores.
•
Acabar com a obrigatoriedade do AIC.
•
A pontuação do AIC ser extra ou não entrar como peso na AV2.
•
Introduzir barema nas disciplinas de projeto dando feedback das notas
•
Considerar a nota quebrada.
•
Aumento da carga horária das disciplinas de projeto.
•
Na parte prática também trabalhar textos, estudo de casos, visitas guiadas
•
Cumprir o prazo de postagem das notas
•
Datas do AIC divulgadas no cronograma do curso.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
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POTENCIALIDADES
•
Acontece mais nas matérias teóricas
•
Em projeto as notas apresentam critérios muito claros
•
A maioria dos professores fazem feedback.
•
Postagem de notas e observações digitais.
•
Feedback automático na disciplina de projeto.
•
Possibilidade de recuperação das notas com o processo ainda em curso (em disciplinas de
projeto)
FRAGILIDADES
•
Turmas em sala de aula muito numerosas, complicando o feedback individual dos trabalhos.
•
Falta de feedback das avaliações
•
Alguns professores não postam a nota dentro do prazo.
•
Demora na apresentação de feedback nas disciplinas teóricas.
•
Critério de avaliação de alguns professores
•
Nem todo Feedback responde a todas as questões inerentes às habilidades e competências a
ser desenvolvida no processo de aprendizagem.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Turmas menores
•
Melhorar feedback das avaliações
•
Introduzir barema nas disciplinas de projeto dando feedback das notas
•
Obrigatoriedade de postar as notas no prazo.
•
Utilizar ferramenta de correção pontuada das avaliações.
•
Rapidez na apresentação do feedback nas disciplinas teóricas.
•
Padronização dos critérios de avaliação, intensificar a discussão pós avaliação
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
•
Alguns professores fazem pesquisa
•
Grande variedade de oferta.
•
Diversidade de programas.
•
Acervo interessante da biblioteca.
•
Possibilidade de inovação
FRAGILIDADES
•
Metodologia de avaliação da I.C.
•
Falta de divulgação das oportunidades
•
Comunicação entre a universidade e os alunos
•
Não divulgação dos professores pesquisadores em sala de aula
•
Aluno que se inscreveu em extensão e não teve feedback através do site (considerado confuso)
•
Pouco número de editais.
•
Divulgação em poucos meios de comunicação.
•
Pouca divulgação e incentivo.
•
Poucos professores desenvolvendo pesquisa.
•
Poucos projetos de pesquisa interdisciplinares.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Inclusão de um docente de arquitetura no corpo do jurado de avaliação
•
Melhorar a divulgação
•
Incentivar os alunos a participar da iniciação científica
•
Maior divulgação nos canais atuais, divulgação maior dos resultados de pesquisa
•
Comunicação mais efetiva e eficiente.
•
Apresentar em sala de aula as possibilidades.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
•
Boa divulgação
•
É um ensaio para docência, acrescenta conhecimento acadêmico.
•
Inclusão da carga horária complementar.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
244

•
Boa ferramenta de ensino e aprendizagem
•
Dedicação de alguns monitores.
•
Incentivo à docência. Os bons monitores são essenciais para o atendimento e auxilio dos
estudantes.
•
Fácil inscrição
FRAGILIDADES
•
Horários incompatíveis.
•
Divulgação fraca e curto prazo de inscrição.
•
Disponibilidade de sala
•
Poucos monitores
•
O tema é pouco explorado.
•
Há pouca comunicação na divulgação das vagas de monitoria.
•
A monitoria é mais burocrática na UNIFACS que nas Universidade Públicas.
•
A Carga Horaria deveria ser a da disciplina e não menos da metade como é ofertado.
•
Horário de monitoria e o da aula incompatíveis.
•
Pouca qualificação dos monitores.
•
Falta de divulgação da identificação dos monitores.
•
Pouca divulgação e pouco incentivo
•
Pouco rigor na seleção dos monitores
•
Pouca organização do edital de monitoria.
•
A reunião com os monitores para informar foi feita tardiamente dificultando o processo de
monitoria, com desencontro de informações referente a assinatura de documentos de validação.
•
Período muito curto para inscrição para monitoria, com pouca divulgação.
•
Poucas salas disponíveis para monitoria.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Fomentar a investida de alunos na posição de monitoria
•
Incentivo através de desconto na mensalidade
•
Remuneração para os monitores;
•
50% de desconto na mensalidade;
•
Canal de monitores para comunicação com os alunos (no portal), para evitar a disponibilidade
de telefones pessoais.
•
Compatibilização de horário de monitoria com o da aula.
•
Melhor acompanhamento do conhecimento do monitor.
•
Melhorar divulgação da identificação dos monitores ativos e das vagas de monitoria.
•
Alinhamento entre o calendário do edital e a grade da disciplina.
•
Iniciar a seleção de monitoria no final do semestre anterior à atuação do mesmo.
•
Disponibilizar mais salas para monitoria;
•
O professor fazer o convite/divulgação em sala.
Outros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausência de aulas sobre modelagem de maquetes 3D e sobre tecnologia BIM.
Reduzir o número de alunos nas disciplinas de projeto
Quantidade insuficiente de computadores nas salas
Atualização dos softwares em todos os laboratórios (ex. Sketchup)
Retomar as cotas de impressão
Treinar os funcionários da gráfica
Trazer um plotter que permita a impressão de todos os formatos de papel da ABNT
Melhorar estrutura da cantina
Apresentação dos alunos que voltaram do intercâmbio para falar sobre as experiências
Campanha de incentivo de vagas solidárias.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
•
Desenvolver projetos de apoio a comunidades carentes nas disciplinas de Projeto
•
Existência de extensão como o EPAE, Práxis, Coletivos Urbanos, Simplifica, Iniciação Cientifica
a exemplo daquelas relativas a tecnologias
•
Oportunidades de convênios com instituições públicas
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•
•
•
•

Ações desenvolvidas pelo EPAE; NEPAUR; LÁPIS
Feira de negócios.
Ampliar vagas de estágio.
Existe a potencialidade desse desenvolvimento econômico através do EPAE.

FRAGILIDADES
•
Ausência de ações de apoio
•
Falta de divulgação
•
Uso do Facebook (o mais indicado foi Instagram)
•
Pouco incentivo à participação e divulgação; maior discussão do tema entre o corpo discente
•
Pouca divulgação dos eventos de empregabilidade
•
Poucas opções de oportunidade estágio.
•
Nenhuma opção de estágio e monitoria remunerados dentro da universidade.
•
Os projetos são pouco divulgados. As redes sociais não são potencializadas para divulgação
dessas ações e projetos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Mais oportunidades de participação
•
Apoio financeiro a projetos de iniciativa discente e docente
•
Aquisição ou disponibilização de um ônibus para visitas e viagens.
•
Melhorar os instrumentos de divulgação: murais, e-mail, na CAUSA etc.
•
Fomentar parcerias interinstitucionais a fim de viabilizar patrocínios.
•
Divulgação oral nas diversas salas de aula.
•
Maior divulgação nas redes sociais e murais
•
Maior visibilidade das instalações
•
Criação de empresa júnior de arquitetura
•
Abertura de vagas de estágio remuneradas.
•
Parceria com instituições para abertura de vagas de estágio.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
•
Desenvolver projetos de apoio a comunidades carentes nas disciplinas de Projeto
•
Grupos de extensão a exemplo do Simplifica
•
Existência de extensão como o EPAE, Práxis, Coletivos Urbanos, Simplifica, Iniciação Cientifica
a exemplo daquelas relativas a tecnologias
•
Ações desenvolvidas pelo EPAE; NEPAUR; LÁPPIS
•
A existência de um projeto de apoio aos imigrantes através do ensino da língua portuguesa e do
apoio jurídico, além do EPAE. Foi identificado um outro projeto de coleta de materiais recicláveis, como
pilhas, garrafas pets entre outros.
FRAGILIDADES
•
Ausência de ações de apoio
•
Número de projetos e iniciativas insuficientes (aumento do número de vagas)
•
Falta de divulgação de maior alcance.
•
Ausência de apoio financeiro
•
Pouco incentivo à participação e divulgação
•
Maior discussão do tema entre o corpo discente
•
Os projetos são pouco divulgados. As redes sociais não são potencializadas para divulgação
dessas ações e projetos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Mais diversidade de grupos de extensão, além de mais interdisciplinaridade envolvendo grupos
da área de saúde, do direito, do social, marketing etc.
•
Melhorar os instrumentos de divulgação: murais, e-mail, na causa etc.
•
Fomentar parcerias interinstitucionais a fim de viabilizar patrocínios.
•
Divulgação oral nas diversas salas de aula.
•
Maior divulgação nas redes sociais e murais
•
Maior visibilidade das instalações
•
Criação de um sistema de divulgação mais direto e acessível (aplicativo de celular)
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•
•

Incentivo a interação com outras universidades e outros cursos.
Ampliação dos canais de divulgação para os alunos e ampliação dos projetos.

Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
•
Promover viagens culturais a outras cidades
•
Existência de projetos como IDENTIDADES, RECICLARTE
•
COLETIVOS URBANOS, FUSCA
FRAGILIDADES
•
Ausência de apoio financeiro
•
Estão em locais não visíveis
•
Apresentações musicais localizadas perto da cantina atrapalha as refeições e as salas das
aulas que estão próximas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Aumentar o número dessas atividades
•
Atividades para utilização integrada com outros cursos nos diversos laboratório dos cursos de
jornalismo, publicidade etc.
•
Melhorar os instrumentos de divulgação: murais, e-mail, na causa etc. Fomentar parcerias
interinstitucionais a fim de viabilizar patrocínios. Divulgação oral nas diversas salas de aula.
•
Aumentar as possiblidades do conteúdo de formação tanto em sala de aula (presencial), quanto
em alternativas de participação em eventos e encontros, para discussões e formação crítica
•
Melhorar a exposição das atividades, locando em locais mais visíveis
•
As atividades de músicas poderiam ficar na área verde;
•
Criação/fortalecimento/divulgação de grupos artísticos e culturais (música, dança, etc).
•
Criar mais oportunidades de participação
•
Patrocínios para bandas de música e artes em geral (teatro, artes plásticas)
•
Ampliação dos canais de divulgação para os alunos e ampliação dos projetos.
Outros
•
De forma geral sugerimos como proposta uma cartilha semestral, mesmo que digital, para os
alunos com informações à respeito dos projetos ofertados aos alunos, bem como eventos, cursos de
extensão, núcleo de pesquisas, entre outros.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
•
Computadores e laboratórios
•
Boa iluminação
•
Limpeza das salas; as áreas de aula e de laboratório
•
Bom design do mobiliário
•
Cobertura ampla e agradável.
•
Biblioteca; salas de aula; laboratórios de informática, de conforto ambiental, de extensão

FRAGILIDADES
•
Ar condicionado com problemas.
•
Salas, laboratórios e biblioteca insuficientes para a quantidade de alunos.
•
Cadeiras mais confortáveis.
•
Cadeiras e mesas quebradas
•
Computadores não rodam softwares adequados ao curso
•
Utilização de bancos nas salas e laboratórios;
•
Pranchetas antigas
•
Sala “.com” gerou poucas opções de horário para as disciplinas aplicadas no local.
•
Volume alto da sala “.com” que atrapalha as salas vizinhas e as circulações e áreas de
convivência.
•
Muitos alunos para apenas um professor na sala “.com”.
•
Internet instável para finalizar a chamada na sala “.com”.
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•
Computadores dos professores nas salas de prancheta sem programas de representação
gráfica tais como AUTOCAD e REVIT.
•
Faltam de cadeiras em algumas salas de aula.
•
Poucas tomadas nas salas de aula.
•
Poucos laboratórios de informática de uso geral.
•
Goteiras nas instalações quando chove.
•
Inexistência de salas para estudar que ficam trancadas fora do horário de aulas
•
Falta de salas para maiores grupos
•
As salas são deficientes de pontos de energia, não possuem ventilação e iluminação natural.
•
As salas de projeto 2 e 3 poderiam ter computadores, já que o desenvolvimento da disciplina se
dá na maior parte em programas digitais.
•
As salas.com são ineficientes, e prejudicam a didática e aprendizado.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Espaço para guarda de maquetes
•
Melhoria das mesas de corte da sala para trabalhar maquetes, além de pias evitando o uso dos
sanitários, o que termina causando muita sujeira
•
Computadores com softwares atualizados
•
Troca de bancos por cadeiras;
•
Introduzir mesas de corte nas salas de prancheta;
•
Viabilizar mais uma sala de maquetes
•
Instalação de armários lockers para utilização dos estudantes.
•
Instalação de softwares como AUTOCAD e REVIT nos computadores dos professores nas
salas de prancheta.
•
Arrumação do layout das salas de prancheta e das salas de aula: separação adequada das
carteiras e circulações.
•
Ampliação do número de tomadas nas salas de prancheta.
•
Ampliar número de laboratórios de uso geral.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
•
Manutenção de ar condicionado, computadores
•
Organização e limpeza das salas
•
Boa manutenção no início dos semestres
•
Os laboratórios têm equipamentos
•
O refeitório com pias e forno de micro-ondas; computadores
•
Loja Atlas.
FRAGILIDADES
•
Programas dos computadores desatualizados
•
Laboratório de uso geral tem computadores que não suportam abrir o CAD
•
Os computadores das salas de aula não abrem o CAD
•
Vazamentos nos tetos
•
Número insuficiente de equipamentos;
•
Wi-fi que precisa conectar todos os dias, além da baixa frequência;
•
Softwares desatualizados e inacessíveis em algumas salas de aula
•
Poucos lugares para sentar na faculdade.
•
Impressoras externas não funcionam e não há divulgação do processo de impressão.
•
Muitas cadeiras, pranchetas e réguas quebradas.
•
Poucos micro-ondas para serem utilizados no horário de pico.
•
Micro-ondas sem manutenção.
•
Ar condicionado da sala de maquete sem manutenção (pingando).
•
Os computadores das áreas de convivência não funcionam, fazendo com que os alunos se
vejam obrigados a trazer seus notebooks, se arriscando.
•
A copiadora não atende à demanda do curso de arquitetura com enormes filas, tanto em
quantidade como em variedade de impressões em diversos formatos e papéis. Por conta dessas
deficiências, os alunos precisam contar com copiadoras fora da faculdade, que acarreta em elevados
custos e riscos.
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Disponibilizar um Plotter para os alunos
•
Atualização de softwares
•
Melhorar a manutenção durante o semestre letivo
•
Trocar bancos por cadeiras confortáveis e que não furem
•
Instalar: LUMION, VRAY;
•
Atualizar: AUTOCAD, SKETCHUP, REVIT e BASE SICAR
•
Instalação de um plotter A0 na copiadora, retorno da política de cotas de impressão,
manutenção dos computadores e atualização de softwares.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
•
Plataforma elevatória
•
Pessoal atencioso
•
Sinalização adequada
•
Estacionamento
•
Cadeiras de rodas
•
Piso tátil
•
Sanitários acessíveis
FRAGILIDADES
•
Gestão do período de acesso de veículos de estudantes no horário das 9:00 até as 10:00 horas
•
O piso tátil não obedece à norma de acessibilidade
•
Falta piso tátil nos corredores
•
Uso da plataforma para outros fins
•
Layout da sala não tão acessíveis
•
Plataforma nem sempre funciona
•
Localização da plataforma distante, fazendo com que as pessoas percorram grande distância.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Substituir a plataforma por elevador
•
Manutenção periódica da plataforma elevatória.
Estacionamento
POTENCIALIDADES
•
Manobristas educados
•
Bom atendimento dos manobristas
•
Vagas e manobrista
•
Atende as exigências legais de número de vagas.
FRAGILIDADES
•
Gestão do período de acesso de veículos de estudantes no horário das 9:00 até as 10:00 horas.
•
Entrega atrasada dos adesivos causando transtornos para o acesso
•
Moradores de Salvador Prime usam vagas de estacionamento.
•
Insuficiência de vagas
•
Alagamento do estacionamento de fundo
•
Não há controle de entrada de motos.
•
A quantidade de vagas ofertadas não atende à demanda de alunos que passam horas na fila
para entrar na instituição, acarretando multas de trânsito e atrasos/faltas em aulas
•
Serviço terceirizado de manobristas é ineficaz e lento devido à demora de comunicação e
liberação das vagas já disponíveis.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Entrega mais eficiente dos adesivos
•
Comunicação entre a instituição e os manobristas com o atraso na entrega dos adesivos
•
Pavimentar o estacionamento
•
Estrutura para os manobristas, para maior conforto.
•
Parceria com alguns lugares para ceder vagas
•
Criar baia de recuo para a fila de espera sem multas
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•
Vagas cobertas
•
Mais comprometimento e agilidade dos manobristas no momento de retirar os carros.
•
Negociação com a TRANSALVADOR para permissão de estacionamento na rua e para não
multar carros na fila do estacionamento.
•
Aplicativo com check in para estacionamento, priorizando os alunos com aula no turno
•
Aumento de vagas ofertadas. Como sugestão os alunos propõem algum acordo com os
proprietários do terreno ao fundo da instituição.
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
•
Boa área sombreada e ampla
•
Possibilidade de fazer refeições em ambientes abertos
•
Tem muitas áreas de convivências
•
Cobertura
•
Disponibilidade de micro-ondas
FRAGILIDADES
•
Poucas mesas
•
Ausência de tomadas
•
Layout ineficiente
•
Má utilização da área verde
•
Quantidade de mesas e micro-ondas é insuficiente para a quantidade de alunos.
•
Falta de grama na área verde.
•
Área muito quente
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Aumentar a quantidade de mesas
•
Instalar tomadas
•
Ampliar o número de micro-ondas com política de uso.
•
Ampliar a área verde
•
Manutenção das áreas comuns
•
Ampliar o número de bebedouros
•
Manutenção da grama na área verde.
Cantina
POTENCIALIDADES
•
Bom atendimento
•
Variedade de lanches
•
Alternativas saudáveis
•
Ter a possibilidade de trazer comida de casa (micro-ondas)
FRAGILIDADES
•
Espaço muito quente, pouco ventilado
•
Poderia disponibilizar talheres
•
Qualidade da alimentação (refeições), lanches muitas vezes ruins/estragado
•
Vending machine além de não funcionar bem a qualidade dos produtos não é boa
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Variedade e qualidade no almoço
•
Melhorar a ventilação
•
Opção de comida ao quilo
•
Senha eletrônica em todos os boxes
•
Questionário de avaliação dos fornecedores de avaliação como condição para manutenção dos
contratos de utilização do espaço.
•
Mais opções de alimentação saudáveis.
•
Falta acarajé de um real.
•
Direcionar estudantes de nutrição para assessorar as cantinas
•
Introduzir pizzaria/ introduzir sorveteria.
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•
Mais cuidado no armazenamento da alimentação, especificamente no box SALVADOR
LANCHES.
•
Aumentar serviço de almoço.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
•
Possui os equipamentos
•
Existência de projetor em todas as salas
•
Aulas mais dinâmicas
FRAGILIDADES
•
Manutenção dos equipamentos: projetor com cores alteradas, impressora 3d quebrada
•
Alguns projetores não têm boa resolução
•
Falha do tratamento acústico das salas próximas às salas.com
•
Péssima reprodução do projetor e baixa qualidade de áudio nas salas de aula e auditório.
•
Equipamentos de projeção com problemas de fixação (ficam tremendo).
•
Internet instável (wifi)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Manutenção dos projetores
•
Revisão dos cabos de áudio
•
Tratamento acústico das salas próximas às salas.com
•
Consertar a impressora 3d.
•
Melhorar o áudio da sala.com
•
Maior frequência de manutenção dos projetores
•
Preparação do equipamento para o professor antes da aula.
•
Capacitação dos professores no uso dos equipamentos da sala .com.
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
•
Espaço amplo
•
Boa sinalização
•
Bom sistema de iluminação e ar condicionado
•
Uso das réguas paralelas nas pranchetas.
FRAGILIDADES
•
Pranchetas, mesas e cadeiras danificadas
•
Piso descolando soltando cola
•
Ruído das portas de emergência (sala 009)
•
Forro com infiltração (sala 203, 209, 210), com cheiro de mofo
•
Sala de maquete com mau cheiro
•
Revisão do alisar das portas (sala 023)
•
Portas das salas destinadas a saída de emergência estão fechadas
•
Mictórios quebrados
•
Plataforma constantemente quebrada
•
Problemas de drenagem e pavimentação no estacionamento
•
Sala de maquete insuficiente.
•
Demora de recuperar o que foi danificado, principalmente pranchetas e computadores do
laboratório
•
Computadores das áreas comuns não funcionam
•
Sala de maquete não tem manutenção, lixeira, ar condicionado e pouco ventilada
•
Alguns mobiliários da sala de maquete, sala de prancheta, áreas de convivência (corredores),
está danificado.
•
A mesa de corte foi retirada da sala de maquete.
•
Não existe mesa de corte nas salas de prancheta.
•
Dificuldade de acesso pelas catracas
•
Apresentações musicais atrapalham as aulas.
•
Quando chove há goteiras.
•
Falta manutenção em luminárias, mobiliário, pranchetas.
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•
•
•
•
•
•

Suporte do papel toalha do banheiro fica atrás da porta.
Puffs em estado precário.
Máquina de café sem pó.
Bebedouros quebrados. Gosto da água é ruim.
Salas sem ventilação direta
Poucos bebedouros e mal mantidos

PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Aumentar a frequência de manutenção para resolver os pontos de fragilidades indicados
•
Ampliar a sala de maquete e propor reciclagem dos materiais utilizados
•
Programa de educação para os alunos no apoio a conservação dos equipamentos.
•
Possibilitar melhor contato com discentes e técnicos de informática
•
Mesa de corte para a sala de maquete
•
Melhoria da qualidade das catracas
•
Introdução de vestiários com chuveiros para os estudantes
•
Introdução de armários com chaves nos corredores para estudantes
•
Introdução de local controlado para guardar maquetes em execução
•
Intensificar a limpeza e o recolhimento de lixo
•
Mais cabines de estudos e mais controle para o uso das cabines
•
Ampliação da sala de maquete
•
Construção de um toldo entre o acesso principal e o estacionamento de brita
•
Aumento do número das salas de estudos.
•
Ventilação insuficiente nos sanitários
•
Mau funcionamento dos computadores das áreas de convivência
•
Poucas salas destinadas ao estudo dos alunos
•
Colocar uma lousa eletrônica
•
Campanha de conscientização dos alunos referentes ao uso das pranchetas;
Laboratórios
POTENCIALIDADES
•
Possui programas diversos
•
Legislação a mão
•
Base sicar disponível
•
Boa configuração dos computadores
•
Bons professores.
FRAGILIDADES
•
Maquinas insuficientes para número de alunos
•
Softwares desatualizados
•
Equipamentos do LACONFACS sem bateria
•
HELIODOM sem a lâmpada
•
Impressora 3d sem funcionar
•
Laboratório de conforto com espaço insuficiente para utilização do equipamento (heliodon)
•
Layout das salas com pouca circulação
•
Poucos scanners
•
Nos períodos de disciplinas online os laboratórios são reservados para essa finalidade não
atendendo a demanda dos alunos das outras disciplinas
•
Pouca disponibilidade e pouco número de técnicos em informática.
•
Dispersão provocada pela transparência dos laboratórios
•
Pouco número de computadores por sala
•
Ocupação desorganizadas dos computadores
•
Poluição sonora dos laboratórios.
•
Não possui um laboratório de materiais de construção no CTN, apenas no rio vermelho, sendo
necessário o deslocamento dos alunos durante a aulas o que atrapalha a aula do horário seguinte.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Aumentar o número de scanners
•
Melhorar a manutenção dos equipamentos
•
Atualizar os softwares
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•
•
•
•
•

Aumentar o número de máquinas.
Melhorar a configuração dos computadores
Adquirir mouse, teclados e scanner de qualidade
Aquisição de novos programas para arquitetura (CORELDRAW, PHOTOSHOP...)
Manutenção e ampliar laboratórios de conforto e de informática

Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
•
Preço
•
Comodidade
•
Boa qualidade das impressões coloridas.
FRAGILIDADES
•
Aumento de preços sem aviso prévio e sem rebatimento de melhoria no serviço
•
Baixa qualidade de impressão, sempre com máquinas quebradas
•
Não cumpre o horário de atendimento
•
Comunicação ruim
•
Poucas máquinas disponíveis
•
Falta colocar um ploter
•
Não tem variedade de papéis
•
Cobranças inadequadas quando há falhas na impressão
•
Demanda é maior que a oferta
•
Pouca quantidade de máquinas de reprografia
•
Não aceita cartão
•
Poucos computadores.
•
O sistema da LOCAINFO é falho, a altura da bancada é inadequada e o espaço de abertura no
vidro do balcão para atendimento é insuficiente.
•
Pouca disponibilidade de formatos de impressão para peças gráficas.
•
Atendimento péssimo (sempre de mau humor e usando o celular).
•
Imprimem em modo econômico.
•
Tem dias que não funciona.
•
Local de espera atrapalha o fluxo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Instalação de plotter
•
Melhoria do atendimento
•
Pagamento de serviços com máquinas de crédito/débito
•
Formatos maiores.
•
Capacitação dos atendentes.
•
Adequação do balcão de atendimento.
•
Disponibilização de mais computadores.
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
•
boa limpeza
•
Todas as instalações são bem limpas.
FRAGILIDADES
•
Retirada do lixo com maior frequência
•
Educação do corpo discente.
•
Falta de papel toalha e sabonete nos sanitários.
•
Mau cheiro nos sanitários
•
Trancas sem funcionamento nos sanitários
•
Higienização precária das mesas da área de convivência devido ao comportamento dos
estudantes
•
Higienização precária dos sanitários devido ao comportamento dos estudantes
•
Higienização precária das salas de aula e espaços de trabalho devido ao comportamento dos
alunos.
•
Sanitários com vasos quebrados
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Programa de educação para os alunos no apoio a manutenção de limpeza.
•
Melhoria da limpeza do turno noturno
•
Ampliar o número de lixeiras
•
Melhorar a limpeza na área da cantina
•
Reposição de papel toalha e sabonete com maior frequência.
•
Limpeza dos sanitários não deve ser simultânea e nem no horário do intervalo.
•
Conscientização dos alunos acerca da higienização e inclusão de cinzeiros nas áreas externas.
Outros
•
Criar área de descanso
•
Posto do Salvador Card
•
Aumentar as tomadas nas salas de aula
•
Totem de recarga de celular
•
A faculdade deveria criar um app de estímulo de caronas coletivas (Bus Facs)
•
Espaço expositivo e para guardar as maquetes (armários nas salas, tipo lockers)
•
Guarda volume
•
Melhoria da qualidade de impressão e dos serviços da gráfica terceirizada, incluindo os
funcionários (ficam comendo, dançando etc.) Que também tratam mal os alunos
•
Disponibilizar papel toalha, mais um micro-ondas e sabão na área das cantinas
•
Máquinas de alimentação em número suficiente, mas não funciona adequadamente (sem
açúcar, sem troco, sem café)
•
Criar parceria com grupo de reciclagem para aproveitamento das maquetes descartáveis
•
Criação de aplicativo para notificar sobre os acontecimentos que irão ocorrer na UNIFACS
•
Banheiros são limpos em horários inconvenientes, dificultando o acesso;
•
Cabines do banheiro sem tranca/manutenção;
•
Locar os bebedouros mais perto (estão muito longe)
•
Colocar vidro fosco entre as salas de estudo.
•
Abrir a segunda porta da biblioteca.
•
Sinalização para diferenciar os corredores.
•
Algumas salas tem a mesma numeração. Sinalização ruim. Algumas salas não têm indicação.
Mesma sala com numerações diferentes.
•
Mural é mal divulgado.
•
Estacionamento: Poucas vagas e extremamente apertadas/iluminação precária/ pavimentação
inadequada/ Drenagem precária/ Falta de segurança/Uso de drogas.
•
Sugestão: Controle de acesso com portão eletrônico ao estacionamento através de cartão.
•
Introdução de ônibus ligando o CTN ao metrô.
•
Falta de abrigo no ponto de ônibus.
•
(ar condicionado)
•
Expulsão dos alunos da sala quando não tem aula e remanejam para a sala de estudo que já
está cheia.
•
Especificamente a sala de topografia deveria ficar aberta quando não houver aula para que os
alunos possam fazer as maquetes, por que tem pia e na maqueteria não tem pia.
•
Mais organização nas informações e prazos
•
Fazerem as reuniões com os convocados logo após a seleção (máximo 2 semanas).
•
Solicitar à prefeitura melhoria no sistema de ponto de ônibus e iluminação das vias.
•
Chamada na sala de aula com biometria
•
Acesso a faculdade com biometria
•
Mais segurança interna para diminuir os furtos.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
•
Bem iluminada
•
Bom tratamento acústico
•
Salas de estudo em grupo
•
Cabines individuais para estudo.
•
Bom acervo.
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FRAGILIDADES
•
Salas de estudo necessitam ficar com porta aberta, devido ao calor; poucas unidades físicas
•
Faltam tomadas e muitas com mau funcionamento
•
Necessita mais salas de grupo e maiores
•
Salas muito frias ou muito quentes
•
Cabines individuais pequenas
•
Não abre no horário indicado várias vezes
•
Mesas redondas pouco eficientes
•
A duas portas deveriam abrir.
•
Grupos pequenos ocupam as salas maiores (não há o controle adequado).
•
Isolamento acústico inadequado entre as salas.
•
A visibilidade entre as salas atrapalha a concentração dos estudantes, apesar de ajudar na
segurança.
•
Insegurança contra furtos.
•
Dificuldade de verificar as imagens das câmeras em caso de recuperação de objetos furtados
ou perdidos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Livros necessitam de higienização
•
Mais salas de estudo
•
Aumentar o prazo de devolução do livro
•
Estender horários de funcionamento
•
Disponibilizar acesso pelas duas portas
•
Aumentar a quantidade de tomadas
•
Fazer um melhor controle térmico
•
Abrir na hora indicada de funcionamento
•
Ampliar as cabines individuais
•
Substituir por mesas quadradas ou retangulares.
•
Gestão do uso da sala, sem burocracia excessiva. Salas ociosas poderiam ser utilizadas para
estudos em grupo.
•
Colocar câmeras de segurança adicionais.
•
Disponibilizar e melhorar o sinal de internet nas dependências da biblioteca
•
Estudar a possibilidade de existir um sistema de reservas para as salas de estudo em grupo da
biblioteca.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
•
Eficiente
FRAGILIDADES
•
Não funciona e interface entre o sistema e o usuário não é eficaz
•
Quando um livro emprestado for reservado por outro estudante aquele que está com o livro não
é avisado e não poderá renovar o empréstimo.
•
Alguns alunos não sabem que existe. Alguns não conseguiram acessar.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Torna-lo funcional
•
Comunicar se o livro emprestado já está reservado.
•
Divulgação do serviço de reserva.
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
•
Bons títulos
•
Top!
•
Diversificado
FRAGILIDADES
•
Acervo de Arquitetura disponível em outras unidades e indisponível aqui
•
Os livros no Plano de Ensino das disciplinas não estão disponíveis
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•
Títulos em quantidade insuficiente
•
Tempo de reserva dos títulos de consulta muito pequeno (1 hora)
•
Os títulos que estão em outros campi só podem ser retirados na biblioteca de origem
•
Não é fácil identificar o livro na biblioteca virtual. Na biblioteca não orientam adequadamente.
•
Nas instalações físicas a quantidade de volumes é insuficiente para livros importantes.
•
Para localização dos TFG as palavras-chaves não condizem com o que está descrito no
trabalho em questão.
•
Alguns títulos têm muita demanda e poucos exemplares (Neufert, hidráulica, sistemas
construtivos, pré-dimensionamento)
•
Livros de Autores importantes apenas para consulta.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliar a quantidade de volumes por título
•
Ampliar o tempo de reserva dos títulos de consulta
•
Fazer serviço de malote para envio de livros solicitados para outros campi ou disponibilizar
acervo em modelo digital.
•
Ampliar quantidade de volumes dos livros mais procurados.
•
Ampliar acervo com base em sugestões.
•
Compra de mais livros de arquitetura (mais atualizados)
•
Ampliar a quantidade de livros de consulta para livros de reserva.
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
•
Fácil acesso.
FRAGILIDADES
•
Não atende as demandas dos alunos; interface complexa
•
O sistema trava em épocas de grande consulta, rematrícula não funcional, pouco objetiva e
trava com frequência
•
Precisa atualizar.
•
Interface para celular é horrível.
•
Ao redirecionar para o portal financeiro o portal do estudante tem apresentado problemas.
•
Plataforma financeira não atualiza com frequência, boletos são disponibilizados tardiamente
(muitas vezes sem condições de acessar)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Desenvolver um novo layout
•
Melhorar a funcionalidade do sistema
•
Melhoria dos sistemas integrados com mais velocidade e fluidez.
•
Inserir a possiblidade de alertas do BLACKBOARD pelo celular além do email.
•
Todos os boletos liberados a partir da efetivação da matrícula
•
Divulgação do corpo acadêmico com fotos (painel)
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
•
Atende as necessidades do professor
FRAGILIDADES
•
Problemas visualização das notas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Desenvolver um novo layout
•
Melhorar a funcionalidade do sistema
Intranet
POTENCIALIDADES
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•
•

Atende as necessidades do professor
Acesso a informação

FRAGILIDADES
•
Na época de grande demanda o portal apresenta problemas.
•
O sistema é obsoleto, obrigando por vezes ao retrabalho.
•
A forma de inserção de notas, pesos, rechamadas, reposição de aulas é ultrapassada.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Substituição por um sistema mais ágil, robusto e inteligente.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
•
A plataforma BLACKBOARD contempla os eventos que acontecem na UNIFACS
•
Agendamento CAE
•
Comunicação através das redes sociais.
FRAGILIDADES
•
Informações soltas ou em pequenos cartazes (A4)
•
Alguns alunos não recebem e-mail, outros não aguentam mais receber e-mail.
•
Mudanças de sala não são informadas.
•
A plataforma BLACKBOARD poderia ser de interface mais amigável e autoexplicativa
•
Central de carreiras é ineficiente. Ninguém nunca conseguiu estágio pela faculdade. São
poucas vagas para arquitetura anunciadas, o que não corresponde a demanda frequente verificadas em
outros meios de divulgação (instagram). Lembrando que arquitetura pode atuar em várias áreas além
de interiores.
•
Difícil acesso a coordenação, demora de resposta de e-mails
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Totem eletrônico na entrada
•
Aplicativo com eventos para arquitetura
•
Adicionar o e-mail pessoal para comunicação além do e-mail institucional
•
Procura e divulgação melhor de vagas.
•
Atualizar o BLACKBOARD.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
•
facilidade de acesso pelo portal.
FRAGILIDADES
•
Divulgar a existência pois os alunos sequer conheciam
•
Campo limitado para registro da informação
•
Quando foi usado não teve o problema resolvido
•
Não funciona. A coordenação acaba assumindo as demandas que deveriam ser resolvidas pela
ouvidoria.
•
Demora de resposta
•
Dificuldade de comunicação.
•
Pelo telefone não é possível entrar em contato
•
Prazos ineficientes
•
Mal atendimento presencial (funcionaria registou que a queixa seria apenas para estatística)
•
Falta de registro manual (requerimento)
•
Nem sempre tem retorno.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliar o campo de registro
•
Busca com maior eficiência para solução dos problemas
•
Incluir uma pessoa no CAE para ouvidoria.
•
Eficiência na resolução dos problemas.
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•
As partes textuais, isto é, os requerimentos, deveriam ser salvos durante o processo de registro
das reclamações e outras reivindicações
•
Mais agilidade
Outros
•
Ampliar horário de funcionamento dos setores que dão suporte ao aluno (Central de Carreira,
etc.);
•
Oferecer dinâmicas para que os prospects possam conhecer os cursos e a instituição antes de
optar por ela;
•
Pouca segurança ao redor da faculdade no horário noturno
•
Aumentar o controle de acesso às catracas e as portas de emergência que servem de acesso
sem controle
•
Mesas das cantinas e não há ninguém para limpá-las, retirar pratos sujos, etc.
•
Estacionamento com poucas vagas e reatar o convênio com estacionamento da Tancredo
Neves;
•
Permitir a presença dos alunos, em sala, na ausência do professor, pois o funcionário solicita a
imediata liberação da sala.
•
Atendimento na coordenação com poucos funcionários, no noturno e sem autonomia para
resolver quaisquer questões
•
Pranchetas sem manutenção (quebradas, sujas, desreguladas)
•
Poucos bebedouros (próximo à biblioteca)
•
BLACKBOARD tem arquitetura ruim. Isso inibe o uso.
•
Arquitetura deve ter um laboratório de render exclusivo. Programas solicitados: Lumion 9,
Skecthup PRO atualizado, V-ray, atualizar Archicad, Photoshop, corel.
•
Liberação das salas de gravação de áudio e vídeo para arquitetura, hoje o acesso é exclusivo
para publicidade.
•
Almoço com preço acessível e qualidade, no lugar da doceria.
•
Liberar um dos laboratórios IMAC para renderização, com os programas Lumion, V-Ray.
•
Voltar com o processo de pré-matrícula pelo portal.
•
Locais específicos para guardar maquetes;
•
Mesas de corte nas salas;
•
Instalar a máquina de corte a laser no CTN e capacitar os alunos para seu uso.
•
Em caso de furtos ou outras ocorrências que seja possível uma análise das imagens das
câmeras no CTN pelos responsáveis técnicos.
•
CAE/ Financeiro
o
POTENCIALIDADES – Nenhuma
o
FRAGILIDADES – Atendimento ruim, falta de capacidade de negociação de dívida, mal
atendimento de funcionários, falta de alinhamento das informações entre os funcionários
o
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Melhor treinamento dos funcionários para atendimento,
capacidade e programas de negociação de dívida, autonomia de negociação a supervisores e
funcionários específicos.
•
Institucional
o
POTENCIALIDADES – boa estrutura e bons professores
o
FRAGILIDADES – Curso de Arquitetura com mensalidade abusiva, fora da realidade de
mercado e lesão coletiva da sociedade. Não acumula desconto institucional. Falta de cursos de
extensão gratuitos; falta de incentivo de grupo de incentivo a pesquisa e desenvolvimento de pesquisas,
falta de salas com computadores. Falta de monitoria noturna nas disciplinas chaves. Segurança nas
ruas ineficiente. Manutenção predial precisando de melhorias, computadores do corredor quebrados;
grade curricular com mudança frequente.
o
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Baixar mensalidade do curso com ressarcimento do que já foi
pago, a partir da análise de uma equipe de auditoria sobre o valor da mensalidade, exercer o direito ao
aluno de somar descontos institucionais. A partir do 4 semestre, aulas de projetos em salas com
computadores, Oficializar e cobrar monitores. Segurança nos arredores do Campus. Manutenção
predial e limpeza mais eficiente
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
•
Infraestrutura é boa
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•
•
•

O processo presencial é ágil
O atendimento do apoio é muito bom.
Atendimento nas unidades é muito melhor que o antigo sistema centralizado.

FRAGILIDADES
•
Falta de comunicação e treinamento dos funcionários
•
Maior acessibilidade aos alunos com problemas na montagem de grade.
•
Falta de cordialidade com os alunos.
•
Prazos não adequados para o atendimento do aluno.
•
Divergência de informações para com os alunos nos setores de coordenação, financeiro e cae.
•
Em alguns períodos há um aumento de demanda que gera filas, o atendimento remoto
(email/sistema) atrasa muito, o não atendimento dos prazos definidos para solução dos problemas
solicitados remotamente.
•
O sistema de gestão é ineficaz. Estudantes não conseguem marcar.
•
Há poucos horários disponíveis para atendimento das questões da coordenação, em relação à
demanda.
•
O financeiro não resolve nada.
•
Atendentes do CAE são mal-educadas.
•
Atendentes são mal treinados, pois dão respostas diferentes para as mesmas questões.
•
O sistema de senhas não é sequencial. As senhas são divididas por setor, mas o atendimento
não.
•
Recálculos do sistema financeiro são feitos sem comunicação com os estudantes.
•
Critérios para cobrança de mensalidade não são claros e atendentes não sabem informar
adequadamente. Boletos vêm sem desconto e quando alunos reclamam são maltratados.
•
Central de atendimento por telefone é ruim, não é coerência com as informações dadas no
atendimento presencial.
•
Regras contratuais e de pagamento não são claras e mudam frequentemente sem explicação.
•
O contrato não é disponibilizado.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Inserção de protocolo de atendimento
•
Buscar melhor resolubilidade
•
Melhor atendimento humanizado para com os alunos.
•
Melhorar setor financeiro
•
Ampliar o quadro de atendentes em períodos de maior demanda
•
Agilizar o atendimento remoto
•
Respeitar os prazos estabelecidos.
•
Mais pessoas deveriam estar habilitadas para atender as questões pedagógicas além da
coordenadora.
•
Treinamento dos funcionários.
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
•
Nenhuma
•
Ser online
•
Alcance do sistema online.
FRAGILIDADES
•
Falta de comunicação e treinamento dos funcionários
•
Site ruim
•
Sistema trava ou dá erro
•
Mudança de datas e horários das turmas sem aviso prévio.
•
Atualizações no BLACKBOARD.
•
Site desatualizado para o financeiro.
•
Informações divergentes ao processo financeiro.
•
O sistema utilizado online apresenta problemas, não salva a matrícula montada, apresenta
inconsistências tais como: oferta de vagas suficientes, porém não disponibilizadas para os alunos do
turno matriculado, as disciplinas que deveriam ser compartilhadas não são disponíveis conjuntamente
(ex: projeto urbano e projeto arquitetônico)
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•
•
•
•

Péssimo. O sistema é bom, mas não funciona (trava, bloqueia).
A grade é mudada sem comunicação para o aluno.
Critérios para priorizar as vagas não é justo.
Sistema de rematrícula extremamente desorganizado e confuso

PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Manter o padrão da antiga grade
•
Aumento dos servidores para o site de matricula
•
Melhorar layout do portal do estudante e portal de matricula
•
Prestar informações esclarecedoras e prévias aos alunos com relação ao financeiro
•
Verificar e solucionar as fragilidades apresentadas pelo sistema
•
Dar prioridade das vagas ao turno da matricula do aluno
•
Compartilhar as disciplinas que são desenvolvidas em conjunto (projeto)
•
O disponibilizar o contrato.
•
Melhorias no sistema.
•
Comunicação com o aluno para alterações na grade.
Outros
•
Ampliar a área de atendimento aos alunos no apoio à coordenação – muitos alunos para
atendimento ao mesmo tempo.
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
•
Uma boa forma de avaliar os professores
•
As perguntas apresentadas são suficientes para uma boa avaliação e apresenta campo para
comentários
FRAGILIDADES
•
Perguntas genéricas que não são adequadas à cada disciplina; Falta de feedback para os
alunos
•
Confuso e extenso.
•
Desestimulante
•
Cansativo
•
Desconfortável
•
Irritante
•
Absurdo ser obrigatório
•
Poucos alunos leem as perguntas com atenção.
•
A percepção dos alunos é que o questionário não é levado em consideração.
•
Questões genéricas
•
Ausência de feedback.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Dar feedback aos alunos sobre os resultados das pesquisas.
•
Reformulação do layout facilitando o uso do mesmo.

Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
•
Flexibilidade de horários para realizar
•
Funcional
FRAGILIDADES
•
O bloqueio do portal faz com que as respostas sejam aleatórias
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Bloquear só a postagem de notas caso o aluno não faça o questionário.
•
Portal não deveria ser bloqueado para realização da avaliação.
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Outros
•
Questionário perde a credibilidade para os alunos pela falta de feedback para eles.
•
Alunos não recebem retorno adequado sobre o seminário de auto avaliação.
•
O seminário deveria ser realizado pela comissão de avaliação, preferencialmente fora do
horário de aula.
•
Carga horária de algumas matérias é insuficiente.
•
Alunos não participam adequadamente das decisões.
•
Alterações são feitas no andamento do curso e isso, na percepção dos alunos, afeta
negativamente a formação.
•
Alterações recentes no Trabalho de Conclusão de Curso, na percepção dos alunos, afetam
negativamente a formação.
•
Os pedidos dos alunos ainda não foram respondidos adequadamente.
•
Uma discussão prévia deve ser feita com os alunos antes das alterações.
•
As alterações de grade são feitas nas férias, impossibilitando a discussão.

CURSO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( X ) EAETI
Curso (s): Ciência da Computação
Coordenador (a): Daniela Barreto Araújo
Data da reunião: 12/11/2018
Horário: ( x ) MANHÃ
( ) TARDE
( x ) NOITE
Local: ( X ) CPB
( ) CTN
( X ) RV
( ) LAPA
(
Início: 07:15 Término: 09:55
Nº de participantes:
Estudantes: 213
Docentes :11
Colaboradores :14

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
Contribuição dos alunos calouros
- Contemplar informações elencadas na conversa com os alunos.
- Lanches mais baratos
- Colocar almofadas nos móveis de cimento da área comum
- Salas de estudo no Rio Vermelho ocupadas apenas por um aluno, quando deveria ser somente
grupos.
- Agendamento de salas de estudo por horário na biblioteca
- Laboratório de uso geral sempre lotados após as 10hs da manhã, aumentar o número de micros ou
laboratórios.
- Melhorar o portal do ARHTE
- Orientação presencial em sala de aula sobre funcionamento das matérias EAD
- Melhorar a comunicação entre coordenação administrativa e alunos
- Melhorar interface ao usuário do portal do aluno e do blackboard
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- Cadeiras de sala de aula totalmente desconfortáveis
- Inserir os cursos de TI no cenário de esportes eletrônicos – Games
A reunião transcorreu de forma organizada. Os alunos não se motivaram a ressaltar aspectos positivos,
ou seja, as potencialidades, ainda que estimulados a fazê-lo, preferindo ater-se aos aspectos que
requerem melhorias.
No decorrer da reunião os alunos ressaltaram insatisfação com o processo de aprendizado denominado
“.COM”, notadamente a forma de fazer a chamada e a quantidade de alunos, bem como falta de
sincronia entre teórica e prática. Houve críticas também ao EAD, notadamente pela falta de elo entre o
EAD e o curso Ciência da Computação, ou seja, a falta de contextualização. Recomenda-se realizar um
estudo específico sobre estes dois temas.
Os relatos abaixo expostos foram redigidos por um aluno escolhido como relator e o Professor não
interferiu no processo, apenas conduzindo e colhendo as opiniões, sem entrar no mérito, recomendando
objetividade nas demandas para que as mesmas possam ser efetivamente encaminhadas.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES: Sim, especialmente quando se utilizam ferramentas de gameficação como o
Kahoot e Socrative que estimulam uma competição saudável e com aprendizagem. Para outras formas
(Poe exemplo PBL), deverá haver maior preparação do professor e da turma para adoção.
FRAGILIDADES: Sobre o Labs Gerais: A disposição de computadores nos laboratórios, com recursos
melhores. Em especial para os cursos de Computação.
Sobre Labs de Computação: Permitir maior possibilidade de configuração e instalação de softwares.
Sobretudo para alunos de TI. Por favor usem Linux.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: disponibilizar um sistema de quiz dentro do blackboard.
Configurar o Black Board para que sejam enviadas mensagens diretamente também para o email
secundário cadastrado pelo aluno quando do registro de uma atividade no Black Board pelo professor.
Atualmente mensagens de registro de atividade estão sendo enviadas somente para o email primário
cadastrado pelo aluno. O email primário e secundário estão sendo utilizados no Black Board somente
para envio de mensagens quando o professor envia um "Aviso".
Para as matérias EAD: Além das aulas a distância, seria ideal proporcionar algumas aulas presenciais
(talvez aulas em auditórios).
Ainda no EAD, elaboração de materiais didáticos específicos por professores de referência para cada
matéria.
Tirar EAD ou colocar disciplinas EAD que estejam relacionadas à nossa área
Modificar a maneira como o Arhte é feito.O projeto é interessante, mas muito corrido.
Os alunos trabalham mais no Arhte do que nas disciplinas do semestre (é um TCC que vale 2 pontos!).
Colocar o Arhte mais para frente quando estamos mais preparados.
Liberar o edital do Arhte no começo do semestre.
As orientações do Arhte não funcionam, não conseguem conversar com o orientador. Quando você tem
acesso ao orientador já está perto da apresentação.
Disponibilizar a APS desde o início do semestre
A coordenação do curso fica na paralela e alguns não tem aula lá. O acesso é difícil.
Os cursos de TI promovem muito pouca interação com a indústria
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES: Foi indicado que nem todas as disciplinas possuem carga horária suficiente de
prática e, que há situações que nem sempre fica claro o entendimento em disciplinas onde isso ocorre.
FRAGILIDADES: o
Alguns professores focam mais na teoria do que na prática.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: A Laureate deveria orientar os professores propondo mais atividades
práticas. Exemplo: (Cursos de CC e ENG.COMP): Matéria de SO: Implementar projeto práticos de
implementação como (Linux From Scratch)
Disciplinas humanísticas
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POTENCIALIDADES: Na prática, a grande maioria dos alunos não consegue perceber agregação de
valor em disciplinas deste tipo. Talvez falte melhor justificação, para se obter engajamento.
FRAGILIDADES: o
Para os cursos de TI: As matérias humanísticas são EAD. Porém, essas
disciplinas são muito ruins. O modelo não é ideal, não incentiva os alunos, não desperta interesse e
falha em diversos pontos:
Material didático é muito prolixo.
O sistema de avaliação não é efetivo. (Questões disponíveis online).
Os alunos geralmente não acompanham as aulas. As conferências são curtas, fracas e não adicionam
em nada.
As vídeo-aulas não são interessantes e o conteúdo é fraco e superficial.
Talvez aulas gravadas por um professor de verdade (não um ator lendo um texto) funcionasse melhor.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Fazer um censo geral para avaliação do modelo EAD.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Indicaram que o ARHTE não deveria ser obrigatório, que o AIC deveria ser informado
com maior antecedência e que há um excesso de avaliações/trabalhos no período da AV2, em
comparação ao período da AV1. Sugeriram um equilíbrio.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Existem muitas notas adicionais (AIC, APS, ARHTE) e o
arredondamento da nota prejudica as avaliações; Trabalhos e avaliações prática/ seminários funcionam
muito bem como avaliação, poderiam ser mais usados. ;Atividades avaliativas bem dimensionadas, com
boa cobertura, como entrega de relatórios.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES: É uma prática muito bem vista entre os alunos. Todos mencionaram,
especialmente nas correções sempre se aprende algo relevante da disciplina.
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS: á que os alunos avaliam por feedback os professores, seria ideal que
os professores tivessem um instrumento/ferramenta de avaliação geral de comportamento/rendimento
técnico-acadêmico do aluno.Por exemplo, o professor poderia ter um “checklist” avaliativo do aluno para
ser entregue a cada avaliação corrigida pelo professor.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Melhorar a comunicação sobre a disponibilidade e ações de pesquisa para maior
engajamento dos alunos.
Se existe, não é percebido de forma ampla pelos alunos. Não há qualquer conversa mais detalhada a
respeito e portal do aluno também não atende neste quesito.
Todos foram unânimes em declarar que é preciso melhorar a comunicação e esforços neste sentido.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Deve ser melhorado o incentivo a pesquisa.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Há reclamações sobre o atual modelo. Um dos alunos havia sido monitor no semestre
passado e sentiu-se “abandonado” no campus Rio Vermelho durante o período.
Para alguns a monitoria é algo distante e pouco conhecido, além de terem sido sugeridas um melhor
acompanhamento, divulgação, diversidade de horário e valorização.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – A forma de funcionamento da monitoria não atende ao aluno
trabalhador. Usar o Blackboard para monitoria. Ter um aluno na sala de aula como monitor.
Segundo os alunos, faz-se necessário melhor divulgação do processo de monitoria e oportunidades de
atividades de extensão.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES: Existe boa disseminação de oportunidades de estágio
FRAGILIDADES: - Melhor divulgação dos eventos científicos promovidos pela instituição; Ampliar ações
além do contexto regional; Investimento na formação poderia ser melhor utilizado com maiores retornos
para o aluno. A integração com empresas poderia ampliar não só o número de oportunidades, mas o
valor pago aos profissionais e estagiários.
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Os alunos desconhecem atividades socioculturais na universidade; A única atividade que já viram foi
gincana
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Integração com grandes empresas.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES: Existência de prêmios para engajamento social dos alunos.
FRAGILIDADES: Falta de divulgação de projetos como o Proinfo e dos prêmios para maior participação
dos alunos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Ampliar os resultados do projeto Proinfo com possibilidades de
integração com o ARTHE.
Melhorar a divulgação dos prêmios para maior participação dos alunos.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
- Algum campus (CTN e CPB) possuem shows e atividades mais amplas
FRAGILIDADES
- Outros campos (PA6 / PA7) não possuem melhores opções
- No congresso de TI alunos de engenharia de computação interessados em participar não puderam
por conta de atividades pontuadas nas disciplinas de engenharia
- Valores para participação no congresso de TI foram elevados
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Estimular o acontecimento de eventos artísticos no campus
- Melhorar o apoio aos alunos de Engenharia de Computação para participação de congressos de TI
Outros
Pelo porte da instituição ela poderia dar um suporte técnico para as comissões de alunos que
desejarem realizar formaturas.
Desenvolvimento, incentivo e promoção de atividades esportivas por partes dos alunos.
Verificar viabilidade de aceitação de cartões de refeição nas lanchonetes.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES; - Boa disponibilidade de máquinas para os alunos (para aulas)
FRAGILIDADES: Pouca disponibilidade de maquinas para uso geral, dos alunos em momentos extra
aula
Sala de estudos limitadas, e sem máquinas para uso
Restrição para instalação e configuração das máquinas para cursos de TI (entendemos que é preciso
que os computadores dos professores sejam seguros, mas para que esta exigência em ambientes
experimentais dos alunos?)
Cadeiras e mesas (LAB5 Torre Norte CPB) estão precárias.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Melhorar as instalações para o curso de Redes de Computadores
Softwares emulador de roteador (VIRL)
Servidor de virtualização
Aumento de memória dos computadores do laboratório
Trocar mobiliário dos laboratórios de informática (mesas largas)
Instalação de um filtro (bebedouro) na sala dos professores na Lapa
- MAIS MICROONDAS CPB
- MAIS OPÇÕES DE PRATOS FEITOS
- MÁQUINAS DE SNACK (REDBULL, PIPOCA, SALGADINHO)
Melhoria do sinal da intranet em todos os campi.
Investir em apps (via celular) para comunicação e em substituição ao portal do aluno / Blackboard.
Manutenção regular dos laboratórios de informática e redes, bem como, atualização de
equipamentos/hardware.
Ampliação dos laboratórios móveis (notebooks)
Aumento da quantidade de tomadas em salas de aula.
Criar área para fumantes
Importante criar uma estrutura para promover o esporte (quadra poli esportiva)
Precisa de estacionamento no PA6
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Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: - Laboratório de Mac do CTN pode ser melhor mantido pelos alunos e pela
universidade;
Para o laboratório, a lousa e o quadro são muito pequenos e tem pouca visibilidade
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Melhorar a manutenção dos equipamentos e mobiliário do laboratório
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estacionamento
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Falta de informação sobre as vagas e estacionamentos
Segurança.
PROPOSTAS DE MELHORIAS –
Falta de vagas para os professores na Lapa.
Ampliação de vagas
Outros
- Sistema de acompanhamento dos processos do portal de estudante precisa melhorar
- Melhor transparência do cálculo de valores da matricula para alunos com disciplinas extras
- Diferenciação na grade de Sistema da Informação e Análise de Sistema.
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES: boa diversidade;
FRAGILIDADES: manutenção dos micro-ondas (normalmente encontram-se com problemas).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Deveria ter instalações melhores para os funcionários no CPB e Rio Vermelho.
Mais máquinas de café
Cantina
POTENCIALIDADES: Preços não são caros.
FRAGILIDADES: Cantina muito cara
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Sugeriram ter cantina no prédio, não somente no térreo
PREÇOS
McDonalds, subway, dominos, Burger king.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES: elogiaram muito
FRAGILIDADES: PROBLEMAS RECORRENTES COM EQUIPAMENTOS NA SALA. COM; melhorar
qualidade de projetores (parte deles possuem qualidade de imagem ruim)
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Manutenção preventiva dos recursos audiovisuais.
Alguns labs com Datashow de qualidade ruim, com mal contato nos cabos.
CONFIABILIDADE, REDUÇÃO DE FALHAS COM APARELHOS E TESTAR ANTES OS
EQUIPAMENTOS.
- APRIMORAR A SALA. COM
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES: colocar mais tomadas
FRAGILIDADES: Alguns labs demoram a ser abertos; AS CONDIÇÕES PRECÁRIAS DA BIBLIOTECA
(EM MANUTENÇÃO), MELHORAR AS CATRACAS; - mal funcionamento dos bebedouros (pouca força
da água)
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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Sala de aula insalubre no PA6 e PA7
Não deveriam acontecer obras no período de aulas.
Muita dificuldade para conseguir aprovação financeira para execução das obras.
Reclamaram da ausência de tomadas.
Mais tomadas em sala de aula
Aumentar número de catracas
Melhorar tecnologia das catracas (RFID)
Laboratórios
POTENCIALIDADES: muito bons, mas deveria ter mais PCs em alguns; O LAB CAD É UM MODELO A
SER SEGUIDO
FRAGILIDADES: reclamaram da ausência de tomadas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
EM GERAL OS LABORATÓRIOS ESTÃO EM CONFORMIDADES COM O ESPERADO.
Aumentar de quantidade de laboratórios (principalmente na Lapa).
Equipamentos melhores para disciplinas que necessitam de recursos robustos.
Segundo os alunos, faz-se necessário aumentar a memória dos computadores do laboratório do CPB.
Segundo os alunos, faz-se necessário um melhor planejamento para a disponibilização de ferramentas
a serem instaladas e disponibilizadas para os alunos nas máquinas dos laboratórios dos cursos de TI.
Por exemplo, foi citado pelos alunos que o Android Studio em 2018.1 tinha que ser instalado por cada
aluno sempre no início de todas as aulas. Segundo os alunos, isto acarretou em perde de tempo nas
aulas para que somente depois de instalado o ambiente fossem iniciadas as atividades. Os alunos
solicitaram que ferramentas deste tipo já fiquem previamente disponibilizadas nas máquinas em todas
as aulas durante o s laboratórios maiores e com mais computadores
- Aumentar quantidade de laboratório semestre a serem utilizadas em laboratório.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES: raramente usam
FRAGILIDADES: ENVIO DE ARQUIVOS PARA REPRODUÇÃO É COMPLEXO; - processo burocrático
para impressão.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar na Lapa para professores e alunos.
MELHORAR O SISTEMA DE ENVIO DE ARQUIVOS PARA REPRODUÇÃO RV.
Incluir ponto de xerox dentro do acervo da biblioteca (para eliminar a necessidade de retirar um livro
apenas para tirar xerox)
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES: elogiaram limpeza das salas e conforto.
FRAGILIDADES: banheiros sujos pela noite; CHEIRO DE MOFO NAS SALAS DE ESTUDO RV
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Limpar mais os banheiros CPB.
MELHORAR AS CONDIÇÕES NAS SALAS DE ESTUDO RV.
Aumentar periodicidade de limpeza de banheiros durante horários de aula.
Outros
DEMANDAM A UTILIZAÇÃO DE UM ÚNICO PROFESSOR POR MATÉRIA (ASSINCRONIA
DIDÁTICA), DESCASAMENTO ENTRE AULAS PRÁTICAS E TEÓRICAS NO SISTEMA. COM
LISTA DE CHAMADAS DEVE SER MELHORADA E MELHORAR AS MATÉRIAS EAD-ONLINE E SUA
RELAÇÃO COM ÁREA DA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (FALTA LIGAÇÃO COM A ÁREA).
TRAVAMENTOS CONSTANTES NO PORTAL UNIFACS222
LABORATÓRIO DA PARALELA NÃO CONFORME. LABORATÓRIO 4 PRECÁRIO.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES: informam que usam pouco
FRAGILIDADES: pedem mais livros de programação móvel Faltam salas de estudos na biblioteca
PROPOSTAS DE MELHORIAS: pedem mais livros de programação móvel.
Disponibilizar renovação pelo portal;
Disponibilizar livros em pdf
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Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES: elogiaram o sistema
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES: muito bom, só elogios
FRAGILIDADES: erros no portal
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES: alunos acham bom, mas pedem para implantar 100% responsivo
FRAGILIDADES: pediram para melhorar o design e torar como app
Muito desatualizado. Alunos não usam frequentemente e muitas respostas estão lá, mas eles não leem
ou não absorvem; O portal as vezes não funciona ou há dificuldade de encontrar uma informação
PROPOSTAS DE MELHORIAS: criar um APP do portal
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: não roda bem no celular
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o sistema de rechamadas, aulas adicionais e etc. (Refazer o sistema)
Notas atualizadas apenas no dia seguinte é inaceitável.
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Wifi não atende a demanda necessária.
Deveria melhorar, atualizando os números dos telefones.
Disponibilizar documentos de procedimentos para várias áreas.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: pediram para ser informado de vagas e eventos;
Excesso de e-mails de comunicação.
Apoio não recebe as informações detalhadas para repassar aos alunos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
O excesso prejudica a absorção.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: demoram a ter retorno; consideram pouco efetivo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Caderneta eletrônica muito deficitária.
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES - consideram bom, o portal ajuda muito. Elogiaram o atendimento ao aluno no
CPB.
FRAGILIDADES - Reclamaram do setor financeiro e a demora em ter retorno em questões de boleto e
matricula errada. Curso dividido em vários campus dificulta o acesso para o aluno. O aluno deveria
escolher aonde deseja cursar.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Ter atendimento melhor no financeiro.
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Informações deveriam ser enviadas para todos os funcionários, com um plano de comunicação, com
datas, procedimentos, ... não somente da matrícula. Exemplo: assinatura de atas, diplomas e
certificados, datas de formaturas, extraordinário saber, laureados, mérito acadêmico.
Melhorar o sistema de rematrícula porque faltam matérias no sistema. O aluno precisa solicitar e
esperar resposta. O aluno perde aula no início do semestre.
Solicitação de carteira de acesso precisa ser presencial na paralela ou no CTN e o aluno do PA6 tem
dificuldade para solicitar.
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES -– elogiaram o portal, mesmo informando difícil de usar.
FRAGILIDADES - Erros nos boletos e disciplinas lançadas erradas; Demora para responder aos
requerimentos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS- Rever todo o processo de matrícula para melhor atender aos
estudantes e reduzir o grande fluxo de atendimento pessoais.
Pediram maior atenção no sistema financeiro e boletos
Segundo os alunos, o portal de matriculas não atualiza em tempo real o valor a ser pago na
mensalidade de acordo com as disciplinas escolhidas. O valor fica sempre fixo e se o aluno mudar
(aumentar ou diminuir) as disciplinas do semestre ele vai saber disso somente aproximadamente dois
meses depois, o que pode causar transtorno. Portanto, os alunos sugerem atualização do valor da
mensalidade de acordo com as disciplinas selecionadas na matrícula em tempo real no portal.
Outros
Questionário muito longo.
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES - consideram importante e elogiaram muito o grupo docente
FRAGILIDADES- nenhuma foi relatada
PROPOSTAS DE MELHORIAS -Voltar a bloquear o portal até a resposta do aluno.
Indicaram para apresentar dados logo no início do semestre.

Sistema de coleta
POTENCIALIDADES: nenhuma consideração
FRAGILIDADES: nenhuma consideração
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Link não funciona, sistema fora do ar, atualização deficitária.
Alunos sugeriram que a pesquisa poderia ser feita via sistema

CURSO ENGENHARIA CIVIL
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
Curso(s): ENGENHARIA Civil SSA
Coordenador(a): Tatiana Spinola
Data da reunião: 5 a 9/11/2018
Horário: ( x ) MANHÃ
( x ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( x ) RV
(
Nº de participantes:
Estudantes 60
Docentes 20
Colaboradores 8

(X ) EAETI

) LAPA

(

(

) FSA

) DIREITO
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II - Desenvolvimento
O seminário de auto-avaliação foi realizado entre os dias 05 e 11/11/2018. Foram realizadas reuniões
em três horários diferentes com docentes e várias reuniões em sala com alunos ao longo da semana
nos turnos matutino e noturno. Foram enviados e-mails divulgando a atividade assim como foram
afixados avisos nos murais. As reuniões iniciaram-se com uma apresentação do processo de autoavaliação, da CPA, dos resultados obtidos com as avaliações anteriores e com a avaliação do
coordenador.

ANÁLISE DOS INDICADORES
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
- A Incubadora de empresas, os projetos de extensão como o reciclando se faz renda e o projeto
interdisciplinar ARHTE são potencialidades para o desenvolvimento de ações de responsabilidade
social. Há também o projeto FERRAMENTA, Estrutura nas escolas e ARTEC
FRAGILIDADES
- Falta de garantia de campo de estágio. A crise econômica vem prejudicando a oferta de oportunidades
de estágio.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Ampliar a interação entre Universidade e empresas.
- Melhorar a divulgação para alunos calouros
OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
POTENCIALIDADES
- Projetos de extensões comunitárias, Palestras.
- Atlética das Engenharias
- Incentivar Bandas de música
FRAGILIDADES
- Uma maior participação dos alunos
- Pouca divulgação dos projetos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar a divulgação.
- Atividades artísticas e culturais
- Melhorar a divulgação para calouros
-Promover eventos socioculturais
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
– Existem várias ferramentas disponíveis para potencializar
- Aplicações de APS, projetos como o ARHTE, Sistema das salas (.COM), aplicações dos projetos de
extensão, incentivo de assistir trabalhos de conclusão de curso (TCCs).
FRAGILIDADES
– Nem todos os professores utilizam todas as ferramentas disponíveis (Laboratório, BlackBoard, visita
técnica e etc.) - Vínculo da nota do AIC com a AV-2
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Fazer mais visitas técnicas, aulas práticas mais estudos de casos voltados a vida profissional.
- Rever a forma de cobrança do AIC.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
- Laboratórios bem equipados. Estímulos de projetos dentro dos laboratórios por alguns professores.
FRAGILIDADES
– Alguns equipamentos não funcionam.
- Capacidades dos laboratórios inferior a quantidade de alunos nas disciplinas, não tem relação teoria
prática de forma efetiva.
Os professores doutores e mestres poderiam estimular mais os estudantes a pesquisas e outras
atividades acadêmicas.
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Dispor de mais aulas práticas nos laboratórios e realizar reparos no mesmo, alinhar visita técnica em
conjunto com aula teórica.
- Rever as ementas e cargas horárias das disciplinas
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
- Ferramenta do blackboard.
FRAGILIDADES
– O formato de avaliação à distância desestimula o estudo das mesmas.
- Disciplinas que não fazem sentido ser EAD (estatística), forma de cobrança do conhecimento,
inadequados vídeos em língua estrangeira sem legendas.
- Muito crédito por disciplina
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Dispor de momentos presenciais e dinâmicos.
- Voltar a ser semipresencial.
- Reduzir a creditação das disciplinas humanísticas
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
– possibilidade de avaliações de formas variadas
- Avaliações como relatórios em práticas e APS.
FRAGILIDADES
– Alguns professores colocam em avaliação um nível de cobrança maior do que foi apresentado em
sala de aula.
- Avaliações da sala (. COM) objetivas não fazem sentido para algumas disciplinas que envolvam
cálculo por exemplo
-Prova AIC (como está sendo computada na nota atualmente não agrada a maioria)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Particionar as avaliações ao longo da unidade, diversificar a forma de avaliação.
- Ter mais projetos de engenharia ao longo do curso
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
– Acontecem com regularidade
- Processo de correção (devolutivas), oportunidade de recuperação de notas em casos.
FRAGILIDADES
– Demora na entrega das notas, embora a avaliação tenha sido corrigida dentro dos 15 dias.
- Alguns professores não cumprem os prazos de entrega das provas e lançamento das notas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Disponibilizar as resoluções pelo blackboard, fazer a resolução em sala uma semana após a
aplicação da prova.
- Sensibilizar alguns professores quanto a intransigência nos critérios das correções.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
– Insuficiente
- Reconhecimentos do meio profissional e da sociedade como um todo.
FRAGILIDADES
– Difícil acesso, na maioria das vezes não acontece pela plataforma de inscrição e sim por meio de
comunicação direta (Aluno-Professor) no intuito de ajudar os docentes nos trabalhos de pesquisa, e não
por ideias dos próprios alunos. A divulgação é insuficiente.
- Má divulgação das oportunidades
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Fornecer mais bolsas para os alunos pois a maioria são voluntários, e melhorar a divulgação bem
como o ambiente de trabalho do aluno.
- Gerar mais oportunidades de pesquisa, a instituição contribuir mais com os incentivos a pesquisa.
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Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
– Existe a oferta todos os semestres de uma boa quantidade
- Proposta dos professores para que alunos se tornem monitores
FRAGILIDADES
– Falta de incentivo financeiro
- Divulgação das oportunidades, choque de horários das monitorias
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Voltar a aplicar a políticas de bolsas para os monitores.
- Acréscimo de nota de alguma forma, cargas horárias das disciplinas.
Outros
Vincular as empresas para promoverem estágios dentro da universidade.
Mensalidade muito cara, aumentando cada vez mais a cada semestre
Aumentar o limite para locação de livros na biblioteca
Aumentar o acervo bibliográfico da universidade
Equiparar estrutura quanto ao Campus da Tancredo Neves
Aumentar as vagas do estacionamento
Implementar vestiário com local de banho
Instalar guarda volumes para os alunos nos corredores
Ampliar as áreas de convívio
Melhorar a comunicação da Central de Atendimento ao Estudante
Colocar a catraca biométrica
Aumentar o número de restaurantes e lanchonetes dentro da universidade
Aumentar a quantidade de turmas por matéria (reduzir quantidade de alunos por turma e a quantidade
de professor)
Aumentar a quantidade de áreas de estudo na biblioteca
Melhorar os ar-condicionados
- Melhorar a matricula de calouros de modo que os mesmos tenham as informações corretas no
primeiro dia de aulas.
- Expressão gráfica no primeiro semestre demanda muito tempo.
- Colocar o nivelamento no começo do semestre, no começo da disciplina fundamentos de ciências
exatas.
- Química geral ser no prédio 6
- Atendimento da CAE do Rio Vermelho e a atendente foi grosseira e não resolveu a questão financeira.
Foi na paralela e resolveu.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
- As salas atendem as expectativas.
- Ambiente favorável ao estudo.
– Satisfatória em comparação com outras instituições
FRAGILIDADES
- Durante o preenchimento deste questionário, houve uma queda de energia que é frequente desde o
início do semestre. (sala 106 – pa7)
- Iluminação e acústica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- falta isolamento acústico na sala.com
- Professores devem utilizar microfones.
- supervisão no uso dos equipamentos.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
- computadores bons;
FRAGILIDADES
- furadeira, serradora, torno mecânico, dentre outros equipamentos do laboratório de processos de
fabricação em manutenção
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- Problema com o ar condicionados, PA6 e Pa7. Lentes de alguns projetores do P06 e PA7, Falta de
computadores nos laboratórios Gerais.
-não há vestiário;
Pouca higiene nas instalações sanitárias, pouco bebedouros
Falta tomadas nas salas
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Manutenção semanal ar condicionado e projetores.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
- Interligar as áreas de acesso no PA6
- salão de jogos e um centro esportivo; um espaço maior para estudos.
- Ampliar o número de vagas.
- Acrescentar vestiário para os alunos.
Estacionamento
FRAGILIDADES
- estacionamento não possui quantidade de vagas adequadas; não há estacionamento para bicicletas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Manobrista que atenda as normas de segurança no estacionamento ao lado da ZEN, pois ele não
guarda as chaves dos veículos de modo correto.
- Ampliar o número de vagas, estacionamento de bicicletas.
- Transporte para deslocamento do estacionamento até os pavilhões de aula no turno matutino.
Outros
Melhorar opções de lanches e preços dos produtos, mais mesas.
Xerox tem bom valor.
Melhorar os murais (mais chamativos)
Melhorar as informações aos calouros, principalmente nos primeiros dias.
Aumentar o número de funcionários do CAE PA7, principalmente a primeira semana.
Comunicação via e-mail
Segurança entre os prédios, não existe.
INFRAESTRUTURA
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
- Mesas
- Limpeza;
- Microondas.
-A área de convivência e de alimentação é satisfatória (PA6) e permite integração entre alunos
FRAGILIDADES
- Poucas mesas e cadeiras
- Apenas 1 micro-ondas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- colocar mais micro-ondas; mais segurança;
-Poucos bancos e mesas, querem uma área para descanso, jogar dominó, etc. Áreas com tomada para
carregar celular ou utilizar os notebooks;
- Aumentar o número de mesas e cadeiras
- Mais áreas cobertas;
- Área para fumantes.
Cantina
POTENCIALIDADES
- Atendimento
- Existem 2 cantinas na área de alimentação, porém os alunos preferem comer nos ambulantes fora da
faculdade
FRAGILIDADES
- Preços elevados; falta de opção;
-Mais opções de cantinas, mais opções de lanche, almoço e janta. O preço está muito alto. Lanche
estragado na cantina da frente, próxima as catracas.
- Preço
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- Qualidade
- Poucas opções;
- Preço alto;
- Baixa qualidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- mais lanchonetes; melhorar a estrutura das lanchonetes existentes; Lanche feito na hora; Melhorar a
qualidade do almoço; Aumentar a variedade de sucos
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
- OK
- Sala.com
- As salas são muito bem equipadas
FRAGILIDADES
- problemas nos projetores, caixas de som; computadores dos laboratórios de informática estão
travando; Melhoria na qualidade do WIFI; O Blackboard apresenta lentidão na maioria dos acessos
(fórum avaliativo muito lento);
- Projetores com defeitos;
- Poucas tomadas.
- Rede Wifi, muitas vezes lenta.
- Em dados momentos na SALA.COM ocorrem problemas técnicos com os equipamentos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- melhorar projetor e piloto eletrônico da sala.com;
- Melhorar as fragilidades.
- Maior assistência técnica
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
- Área de convivência
- A faculdade de uma maneira geral é bem estruturada
FRAGILIDADES
- não há vagas suficientes para os alunos nos estacionamentos e os fiscais da AMO são arrogantes;
burocracia com relação a entrada e saída dos alunos, lentidão nas catracas (Principalmente no PA7);
- SOL
- Infraestrutura não suporta tempos chuvosos;
- Água dos bebedouros sem qualidade (gosto ruim);
- Sem análise de qualidade da água.
- Passarela do anexo do Pa6 com defeitos.
- Problemas no Banheiro do PA1 e Campus sem segurança (abandonado);
- Muitas cadeiras defeituosas e pequenas;
- Salas com odores ruins (mofo, etc).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- armários rotativos para os alunos; mais salas de estudos; Faixa de pedestres na frente do PA6; Mais
tomadas nas salas de aulas e bibliotecas para os alunos; Manutenção nos ar-condicionado, pois alguns
são muito barulhentos;
- Ar condicionado 204 com problemas, sala 118, 214 e 004 com cheiro de mofo no ar condicionado.
Ar condicionado da Práxis (Empresa Junior) quebrado há dois meses.
Torneiras dos sanitários são malfeitas, molham mais a bancada do que o lavatório;
- Comprovação da qualidade da água;
- Manutenção da passarela do anexo do Pa6;
- Utilizar mão de obra dos estudantes (estágios);
- Cadeiras com apoio para os livros maiores.
- Instalação de chuveiros nos banheiros
Laboratórios
POTENCIALIDADES
- Organizados
- Atendimento dos técnicos;
- Equipamentos;
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FRAGILIDADES
- Acessibilidade;
-Alguns instrumentos dos laboratórios precisam de manutenção
-Nos períodos de provas EAD os laboratórios de uso geral são ocupados, os alunos ficam sem poder
usar
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- cota de impressão para os alunos;
- Mais computadores e mais programas;
- Melhorar máquinas dos labs de informática
- Atualizar os softwares dos computadores
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
- Preço.
- A área de Xerox tem amplos recursos
FRAGILIDADES
- Problemas em cópias coloridas;
- Poucos funcionários para alta demanda de estudantes.
- No PA7 a impressão só pode ser feita em arquivo PDF
- As maquinas sempre se quebram em tempos de muita demanda
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- cota de impressão para os alunos;
- Cota de xerox, deveria voltar, filas enormes em horário de pico. Mais uma atendente.
Dificuldade de impressão colorida;
- COTA PARA ESTUDANTE
- Impressoras maiores – Para projetos (A0, A1...)
- Voltar para R$ 0,10.
- Aceitar cartões (Pelo menos débito).
- Aumentar a manutenção
Higienização das instalações
FRAGILIDADES
- Banheiros sujos
- Limpeza aos sábados.
- Em geral não há o que reclamar
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Ventilação dos sanitários adaptados.
- Limpeza das pranchetas entre turnos (Sala de pranchetas).
Outros
- Alunos da monitoria reclamam que não possuem material adequado para desenvolver o trabalho,
como pilotos. Faltam horários de monitoria a noite. Houve proposta de cursos de inglês voltado para
engenharia aos sábados.
Melhoria no atendimento do CAE, que possui poucos funcionários para a quantidade de alunos;
Melhorar a divulgação dos cursos, palestras e do calendário como um todo
Rever os valores das avaliações de segunda chamada;
Houve um problema generalizado com relação a vagas disponibilizadas nas disciplinas e as filas de
esperas que não foram eficientes.
- Biblioteca, muito barulho fora das salas de estudo, falta tomadas próximas as mesas da biblioteca.
Limite de renovação dos livros para que outros possam usar também.
Poucas áreas de estudo na Biblioteca.
- Máquina de recarga do Salvador Card
- Aumentar a quantidade de vagas no estacionamento
- Melhorar o processo de matrícula
- Mais segurança;
- Melhoria no sistema de matrícula (otimização).
- Área para pratica de esportes
- Demora para abrir as salas
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Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
Bom Acervo
Consideravelmente bom;
Bom serviço
FRAGILIDADES
Atendimento
- Não faz sentido quando vc vai renovar tem que trazer o livro;
Falta de acesso pelo celular
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- Qualidade do wifi (velocidade e intermitência), é pequena (espaço físico).
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumentar o prazo de empréstimo, aumentar o espaço físico;
Mais salas de estudos
Serviço de reserva de livro pela internet
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- Se não há fila de espera porque não renovar sem precisar trazer o livro?
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
Biblioteca virtual
FRAGILIDADES
- Divulgação da biblioteca virtual;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- aumento da quantidade de livros;
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Vários recursos
FRAGILIDADES
- Muitos erros, as vezes o blackboard dá erro no acesso. O requerimento de uma matriz curricular, pedi
para mandar para o PA7 e foi para Feira de Santana;
Frequência de atualização das informações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar os layout, bugs e compatibilidade com outros navegadores.
Sistema mais completo e sem erros.
Melhorar Layout.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
Importante instrumento para atualização de notas e solicitação de reserva a distancia
FRAGILIDADES
Melhorar os recursos. A interface com o professor atende á logica da secretaria e não das turmas
efetivamente existentes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a interface e o desempenho
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- Interação do coordenador com os alunos (pessoalmente), envio indiscriminado de e-mails (alunos do
1° semestre recebendo e-mails dos semestres posteriores).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar a qualidade de atendimento para alunos de transferência e calouros.
Comunicação interna
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POTENCIALIDADES
- Boa
FRAGILIDADES
- A alocação de salas ainda é muito deficiente
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos não utilizaram a ouvidoria.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
Frequência de e-mails;
Envio de propostas de empregos.
FRAGILIDADES
- Demora para responder;
Demora nas respostas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos não utilizaram a ouvidoria.
Banco de dados de informações importantes.
Outros
Sala tecnológica: Qualificar melhor os professores no uso da ferramenta.
Lanchonete: Melhorar a qualidade da comida, mais mesas e rever os valores dos produtos.
Melhoria em algumas cadeiras que não regulam.
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
- Disponibilidade de um CAE no Pa7; agilidade no atendimento;
FRAGILIDADES
- No prédio do rio vermelho tem pouco atendimento do CAE (nem tudo pode ser feito no prédio, poucos
funcionários atendendo os estudantes);
- Poucas unidades de guichê de atendimento;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- colocar mais colaboradores atendendo no CAE do PA6;
- Aumentar o número de guichês;
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
- Layout do site de matricula.
FRAGILIDADES
– demora de disponibilizar as disciplinas (muito perto do início das aulas). Demora na resposta dos
requerimentos
- Processo de auxílio a matricula demorado e ineficiente; Queda de sistema durante o processo
rematrícula; Baixa oferta inicial de matérias.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Iniciar mais cedo o processo de matrícula;
- Agilizar o processo de matricula; Aumentar a capacidade dos servidores (sistema); Oferta de todas as
matérias no início do processo de matricula e rematrícula; Oferta de todas as matérias em respectivos
turnos.

Outros
- Segurança qualificada
- O tempo de espera da van que leva os alunos para estacionamento do Pestana
- Mais tomadas na sala de aula
- Melhorar acústica das salas;
- Catraca de biometria para entrada
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
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Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
- Pertinência nas perguntas
FRAGILIDADES
- Grande número de perguntas
– Vago (respostas engessadas, as vezes não se aplica nenhuma das alternativas). Grande quantidade
de perguntas. Os alunos em geral não fazem o processo de auto avaliação voluntariamente por ser
muito longo;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Colocar um espaço para observação em cada pergunta;
- Sistema de respostas em forma de tabela
Sistema de coleta (não se aplica no PA6)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– colocar um sistema de coleta no PA6
III - Considerações finais
A participação dos docentes, professores e colaboradores foi muito boa. Houve grande participação e
discussão. Muitos pontos apontados com relação a salas referem-se ao prédio de aulas 01. Já há um
projeto para desativação desta unidade.

CURSO DE DESIGN DE INTERIORES
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( x ) EAETI
Curso(s): Design de Interiores
Coordenador(a): Virginia Saback
Data da reunião: ____12__/11/2018
Horário: ( x ) MANHÃ
( ) TARDE
( x ) NOITE
Local: ( ) CPB
( x ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Início: _10h05
Término: 11h30
Início: _19h00
Término: 20h30

(

) DIREITO

) FSA

Nº de participantes:
Estudantes 87
Docentes 06
Colaboradores 01
Nº de participantes 1º semestre:
Estudantes 60
Docentes 02
Colaboradores 01
II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
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Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES:
Trabalho interdisciplinar
Aulas práticas,
FRAGILIDADES:
Pouca disponibilidade para sala de estudo fora do horário de aula, Sala maqueteria ruim
Restrição para o uso do atelier
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Presença de monitor no atelier e programar mais atividades no espaço.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADESVisitas Técnicas
FRAGILIDADESNão ter apoio para estágio, Dificuldade na publicidade e informações de palestras e eventos educativos
da área.
PROPOSTAS DE MELHORIAS- Visitas Em obras e lojas, vivenciar a área no dia-a-dia, Criação de uma
empresa Junior para design de interiores,
Atividades práticas na fase de execução de projetos reais; o centro de carreira deve articular-se com
empresas de designer de interiores para captar vagas de estágios na área. Visitas
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
Acesso aos conteúdos facilitado
FRAGILIDADES:
Dificuldade de localizar o que foi postado, quantidade de tutores reduzido em relação ao número de
alunos.
Aula muito quadrada
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Criar atalhos de pesquisa dentro do fórum, para facilitar a localização do que foi postado.
Ser uma aula mais dinâmica, horários mais flexíveis.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
Avaliação Integrada
Avaliações não Engessadas (ex: caderno criativo),
FRAGILIDADES:
Defasagem de professores da área
Atividades avaliativas individuais reduzidas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Avaliação mais diversificada.
Aumentar avaliações processuais.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES:
Barema
Os Feedback quando acontecem promovem a melhoria dos trabalhos dos alunos.
FRAGILIDADES:
falta de padronização, não ocorrem em todas as disciplinas e muitas vezes não utilizam matriz de
avaliação.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Instituir feedbacks individuais ou em grupo com utilização de matriz de avaliação em todas as
disciplinas.
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Área para guardar trabalhos a serem entregues, Todos os professores devem dá um barema individual
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
Realização de Seminários.
FRAGILIDADES:
Acervo virtual reduzido.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Aumentar o acervo virtual
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
Não identificada.
FRAGILIDADES:
Não existe monitor.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Disponibilizar monitor para as disciplinas.
Disponibilizar Monitoria
Outros
Fragilidades e sugestões
Separar as disciplinas autocad e sketchup
Falta de alimentação de informações no blackboard em algumas disciplinas
Melhorar interface do portal do aluno (tornar mais prático e semelhante ao blackboard)
Interligar o portal do estudante com o blackboard para o lançamento das notas
Agilizar o atendimento do CAE (minimizar tempo de espera)
Potencialidades:
Realizar atividades complementares fora do ambiente acadêmico, online.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
O corpo discente presente não pode opinar
FRAGILIDADES
Falta de conexão entre a comunidade e a Universidade
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar a divulgação de possíveis projetos
Necessidade de reavaliação da comunicação com o corpo discente
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
Local de coleta de doações de brinquedos e roupas na biblioteca;
Local de coleta de pilhas e baterias e garrafas plásticas
FRAGILIDADES
Falta de conexão entre a comunidade e a Universidade
Falta de divulgação das iniciativas dos pontos de coleta
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Semana de responsabilidade social ligada à semana de Design de Interiores
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
Shows na praça de alimentação
Unifacs Experience
Ótimas
FRAGILIDADES
Infraestrutura dos shows na praça de alimentação (melhoria na qualidade do som, que é muito alto e
estridente; muito quente e necessidade de melhor limpeza)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Maior interdisciplinaridade com outros cursos (Sugestão: Arquitetura e Engenharia)
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Outros
Projetos dentro do curso que se interliguem com a moradia popular local. Por exemplo: o TIS que
considere o desenvolvimento sócio-econômico-ambiental como um eixo fundamental deste
Necessidade de parcerias com projetos já existentes na comunidade e divulgação dentro da própria
Universidade
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
Boas salas e climatização
FRAGILIDADES
Falta de atualização dos softwares
Não existe comunicação entre a coordenação e os setores de apoio. Ex: Salas de pranchetas
disponíveis, mas só podem ser liberadas pela coordenadora.
Projeção deficiente por conta de fundo brilhante do quadro branco
Presença de goteiras em diversos pontos do prédio quando chove
Disponibilizar espaço para oficina de maquete com um técnico
Manutenção trimestral das pranchetas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
As novas salas “Ponto Com” necessitam de isolamento acústico URGENTEMENTE;
Os laboratórios de informática não são ergonomicamente adequados. As telas ficam sob a CPU,
impedindo que o aluno visualize o professor e até mesmo a projeção dos slides no quadro. Além de
alguns computadores não funcionarem, não logarem e não acessarem a internet.
Atualizar os softwares AUTOCAD e SKETCHUP
Instalar software de renderização
Colocação de telas de projeção foscas
Melhoria na cobertura da praça de alimentação
Melhoria no isolamento acústico das salas .COM
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
Limpeza feita diariamente
FRAGILIDADES
Muitos computadores quebrados e alguns que não podem ser acessados;
Cadeiras com mofo
Algumas salas com odor estranho;
Presença de pregos aparentes em algumas cadeiras, causando acidentes
Rotina da limpeza dos banheiros é deficiente (ex: todos os banheiros próximos sendo limpos ao mesmo
tempo)
Portas de saída de emergência defeituosas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Manutenção periódica
Melhoria na gestão na limpeza dos banheiros
Campanha de divulgação da importância das saídas de emergência entre os alunos
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
Existência de vagas para PCD
Existência de piso tátil nas principais circulações
FRAGILIDADES
Em caso de incêndio, o PCD que estiver no andar superior, não tem rota de fuga
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Criar rota de fuga acessível
Faltam cadeiras e muitos bancos estão quebrados nos laboratórios de informática;
Consertar as portas dos banheiros do pavimento térreo (sem trancas);
Instalação de lonas retráteis nas salas de aula para evitar o ofuscamento da vista dos alunos ao tentar
visualizar as imagens dos retroprojetores no quadro.
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Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
Atende às necessidades
Existência de vagas para PCD
Existência de piso tátil nas principais circulações
FRAGILIDADES
Em caso de incêndio, o PCD que estiver no andar superior, não tem rota de fuga PROPOSTAS DE
MELHORIAS
Criar rota de fuga acessível
Estacionamento
POTENCIALIDADES
Manobrista
FRAGILIDADES
Falta de vagas, gerando aplicação de penalidades por parte da Transalvador
Quando chove fica inundado
Estacionamento perigoso à noite. Falta de segurança.
Melhorias no estacionamento.
Aumento do número de vagas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhoria do piso, equiparando com o piso do estacionamento dos professores
Outros
Cobertura para o ponto de ônibus em frente à Unifacs
Aumento da cobertura para os manobristas
Substituir a brita do calçamento por piso Inter travado (permanecendo a permeabilidade);
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
Microondas
Diversidade dos produtos
FRAGILIDADES
Ausência de conforto térmico
Poucos microondas
Comida cara
Poucos lugares pra sentar
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Necessidade de sala de descompressão
Cantina
POTENCIALIDADES
Opções diversificadas
FRAGILIDADES
Filas que atrapalham a circulação
Demora no atendimento
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Fiscalização da Vigilância Sanitária
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Falta de atualização dos softwares
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Atualização dos softwares
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Equipamentos quebrados, cadeiras, bancos e pranchetas
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
Recuperação durante o semestre
Laboratórios
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Sujeira e muita gente lanchando no laboratório
O programa de Sketch Up precisa ser atualizado nos laboratórios da universidade;
Oferecimento de um curso avançado de AutoCAD;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a limpeza e tirar os materiais de outros cursos
Atualizar os softwares AUTOCAD e SKETCHUP
Instalar software de renderização
Colocação de telas de projeção foscas
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
Funcionamento da reprografia no segundo andar
FRAGILIDADES
Atendimento deficiente (simpatia, educação)
Filas que atrapalham a circulação
Não fazem digitalização
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Necessidade de treinamento dos funcionários em relação ao bom atendimento ao cliente
Mais computadores para acesso dos estudantes
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
Boa
FRAGILIDADES
Limpeza continua
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
Bom atendimento das bibliotecárias
Satisfatório, acervo de excelência, bom atendimento
FRAGILIDADES
Acústica ruim das salas de estudo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar quantidades de salas em grupos
Melhorar limpeza e manutenção do mobiliário
Ampliar acervo de livros físicos
Melhoria da acústica
Aumentar o acervo da biblioteca
Facilitar o acesso da biblioteca virtual
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
Boa variedade de material
FRAGILIDADES
Dificuldade de navegação
Baixa confiabilidade do serviço de reservas
Melhorar visibilidade do link de acesso à biblioteca no portal e no site
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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Serviços de malote entre unidades para recebimentos e retirada de livros
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
Excelente
FRAGILIDADES
Quantidade insuficiente de exemplares físicos por disciplina
Poucos exemplares de alguns livros
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar acervo de livros, tanto físicos quanto digitais
Ajustar quantidade de exemplares físicos as demandas das disciplinas
Maior quantidade de exemplares de alguns livros.
Outros
.
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Não possui
FRAGILIDADES
Liberação do bloqueio ao portal mediante resposta de pesquisa
Layout poluído, dificuldade de comunicação com os professores das disciplinas EAD
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar interatividade do site
Avisar previamente do período para realização das pesquisas efetivando o bloqueio do portal apenas
quando findado o prazo informado
Sincronizar pendencias com avisos de tarefas
Desenvolver aplicativo para celular
Informar oportunidades da Central de Carreira nos sites e blackboard
Simplificação do Layout, melhoria na comunicação
Melhorar a estabilidade da rede wifi
Unificar o login e senha para acesso de todas as plataformas virtuais
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS

Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Rede instável
Baixo sinal em sala de aula
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estabilizar sinal wifi em todo campus
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
Útil
FRAGILIDADES
Não é efetiva
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar as ferramentas de comunicação.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
Consegue resolver problemas
FRAGILIDADES –
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Falta de feedback
PROPOSTAS DE MELHORIAS –
Dar feedback sobre os problemas apresentados.
Outros
Melhorar orientação para realização das disciplinas EAD
Ajustar disponibilidade de tutores nós campus
Orientação presencial para utilização do AVA
Transforma vídeo conferencia das disciplinas EAD em vídeo aula com espaço para pergunta
Boa interação dos tutores no fórum
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES:
Opção de Agendamento do atendimento.
FRAGILIDADES:
Atraso nas respostas em função da demanda, despreparo de alguns atendentes para orientar os
alunos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Aumentar a opção de requerimentos via black, intensificar a capacitação e supervisão dos atendentes.
Agilizar o atendimento do CAE (minimizar tempo de espera)
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES:
Rematrícula via portal
FRAGILIDADES:
Alguns funcionários do Setor de matrícula desconhece os procedimentos para alunos de créditos
estudantis (FIES, PROUNE e outros).
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Disponibilizar um check list de documentos para matricula com crédito estudantil.
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES:
Diversidade de itens avaliados.
FRAGILIDADES:
Falta de opção de comentário em cada pergunta.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Criar espaço de comentário em cada pergunta.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES:
Fácil de responder
FRAGILIDADES:
Não avisa quando está disponível
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Enviar aviso quando estará disponível a avaliação
Outros

CURSO ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
Curso(s): ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

( x) EAETI

(

) DIREITO
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Coordenador(a): MURILO PLÍNIO NOGUEIRA RIBEIRO
Data da reunião: 9, 13, 22 e 23/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
(x) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( x ) RV
( ) LAPA

(

) FSA

Nº de participantes:
Estudantes 24
Docentes: 15
Colaboradores: 4
II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
- As APS, projetos como o ARHTE
- Biblioteca virtual.
- Projeto Arhte.
FRAGILIDADES
Vínculo da nota do AIC com a AV-2
Não consegue juntar as turmas no BlackBoard
Não consegue juntar as turmas na Caderneta Eletrônica
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Alunos de 1º semestre: Melhorar a matricula de calouros de modo que os mesmos tenham as
informações corretas no primeiro dia de aulas.
Colocar o nivelamento no começo do semestre, no começo da disciplina fundamentos de ciências
exatas.
A disciplina Química geral ser no prédio 6
As funcionárias da coordenação do prédio 6 devem ser mais gentis com os alunos. Não dão
informações direito.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
Laboratórios bem equipados. Estímulos de projetos dentro dos laboratórios por alguns professores.
Projetos que desenvolvem estudantes, por partes de poucos professores.
Teoria boa
FRAGILIDADES
Capacidades dos laboratórios inferior a quantidade de alunos nas disciplinas de circuitos.
Os professores doutores e mestres, não estimulam estudantes à pesquisas e outras atividades
acadêmicas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Dispor de mais aulas práticas nos laboratórios, alinhar visita técnica em conjunto com aula teórica.
Aumentar a quantidade de aulas práticas em geral e também em laboratório.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
Ferramenta do blackboard.
FRAGILIDADES
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O formato de avaliação à distância desestimula o estudo das mesmas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Professore disponibilizarem mais momentos de encontros fora de sala de aula;
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
Possibilidade de avaliações de formas variadas;
Avaliações como relatórios em práticas e APS.
FRAGILIDADES
Alguns professores colocam em avaliação um nível de cobrança maior do que foi apresentado em sala
de aula.
Avaliações da sala (. COM) objetivas não fazem sentido para algumas disciplinas que envolvam cálculo
por exemplo, Prova AIC (como está sendo computada na nota atualmente não agrada a maioria)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a didática.
Particionar as avaliações ao longo da unidade, diversificar a forma de avaliação.
Ter mais projetos de engenharia ao longo do curso
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
Processo de correção (devolutivas), oportunidade de recuperação de notas em casos.
FRAGILIDADES
Demora na entrega das notas, embora a avaliação tenha sido corrigida dentro dos 15 dias;
Alguns professores não cumprem os prazos de entrega das provas e lançamento das notas;
Alguns professores não discutem a prova;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Disponibilizar as resoluções pelo blackboard, fazer a resolução em sala uma semana após a aplicação
da prova;
Sensibilizar alguns professores quanto a intransigência nos critérios das correções.
Gabarito e resoluções das provas no blackboard;
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
Reconhecimentos do meio profissional e da sociedade como o todo.
O mestrado em computação favorece a continuação dos estudos e carreira
FRAGILIDADES
Difícil acesso, na maioria das vezes não acontece pela plataforma de inscrição e sim por meio de
comunicação direta (Aluno-Professor) no intuito de ajudar os docentes nos trabalhos de pesquisa, e não
por ideias dos próprios alunos. A divulgação é insuficiente.
Má divulgação das oportunidades
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Fornecer mais bolsas para os alunos pois a maioria são voluntários, e melhorar a divulgação bem como
o ambiente de trabalho do aluno.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
Existe a oferta todos os semestres de uma boa quantidade
Proposta dos professores para que alunos se tornem monitores
FRAGILIDADES
Falta de incentivo financeiro
Não tem incentivo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Voltar a aplicar a políticas de bolsas para os monitores.
Acréscimo de nota de alguma forma, cargas horárias das disciplinas.
Incentivo financeiro para a monitoria
Outros
Concentrar disciplina somente no Rio Vermelho
Implementar vestiário com local de banho
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Instalar guarda volumes para os alunos nos corredores
Colocar a catraca biométrica
Aumentar a quantidade de áreas de estudo na biblioteca
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
Incubadora (arhte)
Potencialidade satisfatória
FRAGILIDADES
Falta de oportunidade de estágio.
Uma maior integração com o mercado de trabalho
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Maior interação entre Universidade e empresas.
Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
Projetos de extensões comunitárias, Palestras.
FRAGILIDADES
Uma maior orientação para os alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Poucos projetos sendo desenvolvidos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
As salas atendem as expectativas.
Ambiente favorável ao estudo.
FRAGILIDADES
Iluminação e acústica.
Projetor rosa na sala de prancheta 1, cadeiras inadequadas, e acústica nas salas .com
Alteração do calendário no meio do semestre.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Falta isolamento acústico na sala.com;
Professores utilizar microfones;
Atualização das informações no portal do professor, informações antigas.
Manter o acadêmico sempre atualizado com as movimentações de ensalamento. Utilizar sistema online
com a indicação e mudanças no ensalamento;
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
Computadores bons;
FRAGILIDADES
Problema com o ar condicionados, PA6 e Pa7. Lentes de alguns projetores do PA01, P06 e PA7, Falta
de computadores nos laboratórios Gerais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Manutenção semanal ar condicionado e projetores.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
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Interligar as áreas de acesso no PA6, Pouca higiene nas instalações sanitárias, pouco bebedouros
PROPOSTAS DE MELHORIA
Salão de jogos e um centro esportivo;
Um espaço maior para estudos.
Acrescentar vestiário para os alunos.
Estacionamento
POTENCIALIDADES
Houve melhoras no número de vagas
FRAGILIDADES
Estacionamento não possui quantidade de vagas adequadas;
Não há estacionamento para bicicletas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Manobrista que atenda as normas de segurança no estacionamento ao lado da ZEN, pois ele não
guarda as chaves dos veículos de modo correto.
Ampliar o número de vagas, estacionamento de bicicletas.
Holofotes 3, na esquina do PA7, estão desligados a esquina fica escura e aumenta o risco.
Outros
-Melhorar opções de lanches e preços dos produtos, mais mesas.
-Xerox tem bom valor.
-Melhorar os murais (colocar mais chamativos)
-Melhorar as informações aos calouros, principalmente nos primeiros dias.
-Aumentar o número de funcionários do CAE PA7, principalmente a primeira semana.
-Para Calouros: Apresentação dos coordenadores de curso, visitas nas salas de aula.
-Comunicação via e-mail, respostas mais rápidas pelos coordenadores.
-Segurança entre os prédios, não existe.
- A catraca de acesso ao Pa7 não está funcionando e diversas vezes pessoas entram e são abordadas
pela primeira vez na coordenação;
INFRAESTRUTURA
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
Mesas
Limpeza;
Microondas.
A área de convivência e de alimentação é satisfatória (no PA6) e permite integração entre alunos
FRAGILIDADES
Poucas mesas e cadeiras
Apenas 01 micro-ondas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Colocar mais microondas;
Mais bancos e mesas, querem uma área para descanso, jogar dominó, etc.
Áreas com tomada para carregar celular ou utilizar os notebooks;
Mais áreas cobertas;
Área para fumantes.
Cantina
POTENCIALIDADES
Atendimento
Existem 2 cantinas na área de alimentação, porém os alunos preferem comer nos ambulantes fora da
faculdade
FRAGILIDADES
Preços elevados; falta de opção;
Mais opções de cantinas, mais opções de lanche, almoço e janta. O preço está muito alto.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Mais lanchonetes; melhorar a estrutura das lanchonetes existentes; Lanche feito na hora; Melhorar a
qualidade do almoço; Aumentar a variedade de sucos
Maior concorrência;
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Preço mais acessível.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
Sala.com
As salas são muito bem equipadas
FRAGILIDADES
Problemas nos projetores, caixas de som; computadores dos laboratórios de informática estão travando;
Melhoria na qualidade do WIFI; O Blackboard apresenta lentidão na maioria dos acessos (fórum
avaliativo muito lento);
Projetores com defeitos;
Poucas tomadas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar projetor e piloto eletrônico da sala.com;
Melhorar as fragilidades.
Maior assistência técnica
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
Área de convivência
A faculdade de uma maneira geral é bem estruturada
FRAGILIDADES
Burocracia com relação a entrada e saída dos alunos, lentidão nas catracas (Principalmente no PA7);
Infraestrutura não suporta tempos chuvosos;
Passarela do anexo do Pa6 com defeitos.
Problemas no Banheiro do PA1 e Campus sem segurança (abandonado);
Muitas cadeiras defeituosas e pequenas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Armários rotativos para os alunos; mais salas de estudos; Faixa de pedestres na frente do PA6; Mais
tomadas nas salas de aulas e bibliotecas para os alunos; Manutenção nos ar-condicionado, pois alguns
são muito barulhentos;
Ar condicionado 204 com problemas, sala 118, 214 e 004 com cheiro de mofo no ar condicionado.
Torneiras dos sanitários são malfeitas, molham mais a bancada do que o lavatório;
Comprovação da qualidade da água;
Manutenção da passarela do anexo do Pa6;
Laboratórios
POTENCIALIDADES
Organizados
Atendimento dos técnicos;
Equipamentos;
FRAGILIDADES
Alguns instrumentos dos laboratórios precisam de manutenção
Nos períodos de provas EAD os laboratórios de uso geral são ocupados, os alunos ficam sem poder
usar
Laboratórios de informática estão sem técnicos para preparação, abertura e atendimento aos alunos;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Cota de impressão para os alunos;
Mais computadores e mais programas;
Melhorar máquinas dos labs de informática
Atualizar os softwares dos computadores
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
Preço.
A área de Xerox tem amplos recursos
FRAGILIDADES
Problemas em cópias coloridas;
Poucos funcionários para alta demanda de estudantes.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
289

No PA7 a impressão só pode ser feita em arquivo PDF
As maquinas sempre se quebram em tempos de muita demanda
Impressora do CAD PA6, não está funcionando corretamente, mancha e dobra o papel.
Sistema para impressão colorida é muito burocrático. Tem que comprar crédito e validar online;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Volta da cota de impressão para os alunos;
Cota de xerox, deveria voltar, filas enormes em horário de pico. Mais uma atendente.
Dificuldade de impressão colorida;
Impressoras maiores – Para projetos (A0, A1...)
Voltar para R$ 0,10.
Aceitar cartões (Pelo menos débito).
Aumentar a manutenção
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Banheiros sujos
Limpeza aos sábados.
Em geral não há o que reclamar
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ventilação dos sanitários adaptados.
Limpeza das pranchetas entre turnos (Sala de pranchetas).
Outros
Há reclamações com relação aos aumentos desenfreados nas mensalidades sem prévio aviso;
Melhoria no atendimento do CAE, que possui poucos funcionários para a quantidade de alunos;
Melhorar a divulgação dos cursos, palestras e do calendário como um todo;
O acolhimento na entrada é muito mais efetivo do que a preocupação com os alunos durante o período
acadêmico, o que faz muitos alunos se desligarem;
Rever os valores das avaliações de segunda chamada;
Houve um problema generalizado com relação a vagas disponibilizadas nas disciplinas e as filas de
esperas que não foram eficientes.
Máquina de recarga do Salvador Card
Aumentar a quantidade de vagas no estacionamento
Melhorar o processo de matrícula
Mais segurança;
Melhoria no sistema de matrícula (otimização).
Área para pratica de esportes
- Demora para abrir as salas
INFRAESTRUTURA
Biblioteca
POTENCIALIDADES
-Bom Acervo
FRAGILIDADES
-Atendimento
Poucas áreas de estudo na Biblioteca.
Biblioteca, muito barulho fora das salas de estudo, falta tomadas próximas as mesas da biblioteca.
Baixo Limite de renovação dos livros para que outros possam usar também.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- Qualidade do wifi (velocidade e intermitência), é pequena (espaço físico).
-Aumentar o prazo de empréstimo, aumentar o espaço físico;
Mais salas de estudos
Mais Limite de renovação dos livros para que outros possam usar também.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
- Consideravelmente bom;
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-Bom serviço
FRAGILIDADES
- Não faz sentido quando você vai renovar ter que trazer o livro;
-Falta de acesso pelo celular
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- Se não há fila de espera porque não renovar o livro sem precisar trazer?
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
Aumento da quantidade de livros;
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Vários recursos
FRAGILIDADES
Muitos erros, as vezes o blackboard dá erro no acesso.
Frequência de atualização das informações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar os layout, bugs e compatibilidade com outros navegadores.
Sistema mais completo e sem erros.
Melhorar Layout.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
Lançamento de notas por planilha
FRAGILIDADES
Informações desatualizadas
Lentidão no final do semestre
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Atualizar constantemente as informações;
Melhorar a infraestrutura para picos como no final do semestre;
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Interação do coordenador com os alunos (pessoalmente), envio indiscriminado de e-mails (alunos do 1°
semestre recebendo e-mails dos semestres posteriores).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a qualidade de atendimento para alunos de transferência e calouros.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
Boa
FRAGILIDADES
A alocação de salas ainda é muito deficiente
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
Frequência de e-mails;
Envio de propostas de empregos.
FRAGILIDADES
- Demora para responder;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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Alunos não utilizaram a ouvidoria.
Banco de dados de informações importantes.
Outros
Sala tecnológica: Qualificar melhor os professores no uso da ferramenta.
Melhoria em algumas cadeiras que não regulam.
INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
Os discentes elogiaram o atendimento e indicaram uma melhora nesse semestre.
FRAGILIDADES
Pequena divulgação da localização de alguns setores como a Secretaria Geral (alguns alunos
desconheciam o local da secretaria)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Alguns alunos informam que o valor de pagamento das mensalidades são gerados errados no inicio do
semestre.
Portal de matricula apresenta muitas falhas;
Mudanças de horários ou cancelamento de matérias após a matrícula;
Não há suporte do CAE (desconhecem o sistema e não podem ajudar o estudante).
O processo de gestão da grade é ruim, os discentes sugeriram melhorias no sistema de grade horária. --Aumentando a propostas de turmas.
A quantidade de vagas disponibilizadas para algumas disciplinas é muito limitada.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a divulgação do local Secretaria Geral.
Aperfeiçoar o Portal de Matriculas;
Evitar ou minimizar o impacto do cancelamento de disciplina na matrícula;
Pessoal do CAE ser treinado para tirar dúvidas na utilização do Portal de Matrícula.
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
Pertinência nas perguntas
FRAGILIDADES
Vago (respostas engessadas, as vezes não se aplica nenhuma das alternativas). Grande quantidade de
perguntas.
Tempo reduzido para preencher o questionário (atualiza a página antes de acabar de responder);
Excesso de perguntas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Colocar um espaço para observação em cada pergunta;
Reduzir o número de perguntas do questionário;
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
É necessário responder duas vezes cada pergunta para uma disciplina com duas aulas na semana.
Os alunos em geral não fazem o processo de auto avaliação voluntariamente por ser muito longo;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar o tempo para preenchimento do questionário;
Sistema de respostas em forma de tabela
Evitar o retrabalho com preenchimento de perguntas iguais para mesma disciplina
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CURSO DE PETRÓLEO
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( X ) EAETI
Curso(s): ENGENHARIA DE PETRÓLEO
Coordenador(a): _Diniz Alves de Santana Silva
Data da reunião: 13/11/2018 e 14/11/2018
Horário: ( x ) MANHÃ
( x ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( X ) RV
( ) LAPA
(
Início: ___:___
Término: ___:__(ver anexo listas de presença)
Nº de participantes:
Estudantes ____
Docentes ____
Colaboradores _____

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
– existem várias ferramentas disponíveis para potencializar
- Aplicações de APS, projetos como o ARHTE, Sistema das salas (.COM), aplicações dos projetos de
extensão, incentivo de assistir trabalhos de conclusão de curso(TCCs).
-Metodologia de avaliação, excetuando o AIC.
- Simulado Enade.
- Biblioteca virtual boa.
- Disponibiliza o pacote office.
- Projeto Arhte.
FRAGILIDADES
– Nem todos os professores utilizam todas as ferramentas disponíveis (Laboratório, BlackBoard, visita
técnica e etc.)
- Vínculo da nota do AIC com a AV-2
- AIC
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Fazer mais visita técnica, aulas práticas mais estudos de casos voltados a vida profissional.
- Rever a forma de cobrança do AIC.
- Retirar o AIC.

Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
– Deficiente
- Laboratórios bem equipados. Estímulos de projetos dentro dos laboratórios por alguns poucos
professores. Projetos que desenvolvem estudantes, por partes de poucos professores.
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Teoria boa
FRAGILIDADES
– Poucas aulas práticas, faltam equipamentos específicos para área de petróleo, equipamentos não
funcionam.
- Capacidades dos laboratórios inferior a quantidade de alunos nas disciplinas, não tem relação teoria
prática de forma efetiva. Os professores doutores e mestres, que se quer estimulam estudantes a
pesquisas e outras atividades acadêmicas.
Falta prática
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Dispor de mais aulas práticas nos laboratórios e realizar reparos no mesmo, alinhar visita técnica em
conjunto com aula teórica.
- Rever as ementas e cargas horárias das disciplinas
- Aulas práticas em geral e também em laboratório.
- Mais visitas técnicas.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
– Nenhuma devido ao formato EAD
- Ferramenta do blackboard.
FRAGILIDADES
– O formato de avaliação à distância desestimula o estudo das mesmas.
- Disciplinas que não fazem sentido ser EAD (estatística), forma de cobrança do conhecimento,
inadequados vídeos em língua estrangeira sem legendas.
- Muito crédito por disciplina
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Dispor de momentos presenciais e dinâmicos.
- Voltar a ser semipresencial.
- Reduzir a creditação das disciplinas humanísticas
- Voltar a ser semipresencial.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
– possibilidade de avaliações de formas variadas
- Avaliações como relatórios em práticas e APS.
FRAGILIDADES
– Alguns professores colocam em avaliação um nível de cobrança maior do que foi apresentado em
sala de aula.
- Avaliações da sala (. COM) objetivas não fazem sentido para algumas disciplinas que envolvam
cálculo por exemplo, Prova AIC (como está sendo computada na nota atualmente não agrada a maioria)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar a didática.
- Particionar as avaliações ao longo da unidade, diversificar a forma de avaliação.
- Ter mais projetos de engenharia ao longo do curso
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
– Acontecem com regularidade
- Processo de correção (devolutivas), oportunidade de recuperação de notas em casos.
FRAGILIDADES
– Demora na entrega das notas, embora a avaliação tenha sido corrigida dentro dos 15 dias.
- Alguns professores não cumprem os prazos de entrega das provas e lançamento das notas.
- Alguns professores não discutem a prova
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Disponibilizar as resoluções pelo blackboard, fazer a resolução em sala uma semana após a
aplicação da prova.
- Sensibilizar alguns professores quanto a intransigência nos critérios das correções.
-Gabarito e resoluções das provas no blackboard
Acesso e incentivo a pesquisa
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POTENCIALIDADES
– Insuficiente
- Reconhecimentos do meio profissional e da sociedade como o toldo.
- Ok
FRAGILIDADES
– Difícil acesso, na maioria das vezes não acontece pela plataforma de inscrição e sim por meio de
comunicação direta (Aluno-Professor) no intuito de ajudar os docentes nos trabalhos de pesquisa, e não
por ideias dos próprios alunos. A divulgação é insuficiente.
- Má divulgação das oportunidades
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Fornecer mais bolsas para os alunos pois a maioria são voluntários, e melhorar a divulgação bem
como o ambiente de trabalho do aluno.
- Gerar mais oportunidades de pesquisa, a instituição contribuir mais com os incentivos a pesquisa.
- Melhorar divulgação
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
– existe a oferta todos os semestres de uma boa quantidade
- Proposta dos professores para que alunos se tornem monitores
FRAGILIDADES
– Falta de incentivo financeiro
- Divulgação das oportunidades, choque de horários das monitorias
- Não tem incentivo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Voltar a aplicar a políticas de bolsas para os monitores.
- Acréscimo de nota de alguma forma, cargas horárias das disciplinas.
- Incentivo financeiro para a monitoria
Outros
Vincular as empresas para promoverem estágios dentro da universidade adequados.
Mensalidade muito cara, aumentando cada vez mais a cada semestre sem razão alguma e nem retorno.
Aumentar o limite para locação de livros na biblioteca
Aumentar o acervo bibliográfico da universidade
Equiparar estrutura quanto ao Campus da Tancredo Neves
Aumentar as vagas do estacionamento
Implementar vestiário com local de banho
Promover eventos socioculturais
Instalar guarda volumes para os alunos nos corredores
Ampliar as áreas de convívios
Melhorar a comunicação da Central de Atendimento ao Estudante
Colocar a catraca biométrica
Aumentar o número de restaurantes e lanchonetes dentro da universidades
Aumentar a quantidade de turmas por matéria (reduzir quantidade de alunos por turma e a quantidade
de professor)
Aumentar a quantidade de áreas de estudo na biblioteca
Melhorar os ar condicionados
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
- Incubadora (arhte)
- Potencialidade satisfatória
FRAGILIDADES
- Falta de oportunidade de estágio.
- Uma maior integração com o mercado de trabalho
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Maior interação entre Universidade e empresas.
- Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
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Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
- Projetos de extensões comunitárias, Palestras.
FRAGILIDADES
- Uma maior orientação para os alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
- Bandas de música (pa6)
FRAGILIDADES
- Poucos projetos sendo desenvolvidos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
- As salas atendem as expectativas.
- Ambiente favorável ao estudo.
– Satisfatória em comparação com outras instituições
FRAGILIDADES
- Durante o preenchimento deste questionário, houve uma queda de energia que é frequente desde o
início do semestre. (sala 106 – pa7)
- Iluminação e acústica.
- Uma maior quantidade de atividades práticas relacionadas a engenharia.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- falta isolamento acústico na sala.com
- Professores utilizar microfones.
- supervisão no uso dos equipamentos.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
- computadores bons;
FRAGILIDADES
- furadeira, serradora, torno mecânico, dentre outros equipamentos do laboratório de processos de
fabricação com defeito.
- Problema com o ar condicionados, PA6 e Pa7. Lentes de alguns projetores do PA01, P06 e PA7, Falta
de computadores nos laboratórios Gerais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Manutenção semanal ar condicionado e projetores.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- elevador nunca funcionou; não há vestiário;
- Interligar as áreas de acesso no PA6, Pouca higiene nas instalações sanitárias, pouco bebedouros
PROPOSTAS DE MELHORIA
- salão de jogos e um centro esportivo; um espaço maior para estudos.
- Ampliar o número de vagas.
- Acrescentar vestiário para os alunos.
Estacionamento
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- estacionamento não possui quantidade de vagas adequadas; não há estacionamento para bicicletas;
- Melhorar as instalações do Elevador, estacionamento pequeno.
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- estacionamento pequeno, poucas vagas, segurança.
– Não comporta a capacidade de veículos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Manobrista que atenda as normas de segurança no estacionamento ao lado da ZEN, pois ele não
guarda as chaves dos veículos de modo correto.
- Ampliar o número de vagas, estacionamento de bicicletas.
- Transporte para deslocamento do estacionamento até os pavilhões de aula no turno matutino.
Outros
Melhorar opções de lanches e preços dos produtos, mais mesas.
Xerox tem bom valor.
Melhorar os murais (mais chamativos)
Melhorar as informações aos calouros, principalmente nos primeiros dias.
Aumentar o número de funcionários do CAE PA7, principalmente a primeira semana.
Calouros: Apresentação dos coordenadores de curso, visitas nas salas de aula.
Comunicação via e-mail, respostas mais rápidas pelos coordenadores.
Segurança entre os prédios, não existe.
INFRAESTRUTURA
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
- Mesas
- Limpeza;
- Microondas.
FRAGILIDADES
- Poucas mesas e cadeiras
- Poucas cadeiras e mesas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- colocar mais micro-ondas; mais segurança;
-Poucos bancos e mesas, querem uma área para descanso, jogar dominó, etc. Áreas com tomada para
carregar celular ou utilizar os notebooks;
- Aumentar o número de mesas e cadeiras
- Mais áreas cobertas;
- Área para fumantes.
Cantina
POTENCIALIDADES
- Atendimento
FRAGILIDADES
- Preços elevados; falta de opção;
-Mais opções de cantinas, mais opções de lanche, almoço e janta. O preço está muito alto. Lanche
estragado na cantina da frente, próxima as catracas.
- Preço
- Qualidade
- Poucas opções;
- Preço alto;
- Baixa qualidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- mais lanchonetes; melhorar a estrutura das lanchonetes existentes;
-A sala “. Com” 210 estava com problemas audiovisuais por mais de duas semanas. Aluno reclama da
quantidade de alunos nas “. Com” muita conversa quem senta atrás não absorve o conteúdo.
-Mais opções
- Maior concorrência;
- Preço mais acessível.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
- OK
- Sala.com

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
297

FRAGILIDADES
- problemas nos projetores, caixas de som; computadores dos laboratórios de informática estão
travando; Melhoria na qualidade do WIFI; O Blackboard apresenta lentidão na maioria dos acessos
(fórum avaliativo muito lento);
- Projetores com defeitos;
- Poucas tomadas.
- Rede Wifi, muitas vezes lenta.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- melhorar projetor e piloto eletrônico da sala.com;
- Melhorar as fragilidades.
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
- Área de convivência
FRAGILIDADES
- não há vagas suficientes para os alunos nos estacionamentos e os fiscais da AMO são arrogantes;
burocracia com relação a entrada e saída dos alunos, lentidão nas catracas (Principalmente no PA7);
- SOL
- Infraestrutura não suporta tempos chuvosos;
- Água dos bebedouros sem qualidade (gosto ruim);
- Sem análise de qualidade da água.
- Passarela do anexo do Pa6 com defeitos.
- Problemas no Banheiro do PA1 e Campus sem segurança (abandonado);
- Muitas cadeiras defeituosas e pequenas;
- Salas com odores ruins (mofo, etc).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- armários rotativos para os alunos; mais salas de estudos; Faixa de pedestres na frente do PA6; Mais
tomadas nas salas de aulas e bibliotecas para os alunos; Manutenção nos ar-condicionado, pois alguns
são muito barulhentos;
- Ar condicionado 204 com problemas, sala 118, 214 e 004 com cheiro de mofo no ar condicionado.
Ar condicionado da Práxis (Empresa Junior) quebrado há dois meses.
Torneiras dos sanitários são malfeitas, molham mais a bancada do que o lavatório;
- Comprovação da qualidade da água;
- Manutenção da passarela do anexo do Pa6;
- Utilizar mão de obra dos estudantes (estágios);
- Cadeiras com apoio para os livros maiores.
Laboratórios
POTENCIALIDADES
- Organizados
- Laboratório de Fluxo – MÁQUINA QUEBRADA
- Atendimento dos técnicos;
- Equipamentos;
FRAGILIDADES
- Acessibilidade;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- cota de impressão para os alunos;
- Mais computadores e mais programas;
- Melhorar máquinas dos labs de informática
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
- Preço.
FRAGILIDADES
- Problemas em cópias coloridas;
- Poucos funcionários para alta demanda de estudantes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- cota de impressão para os alunos;
- Cota de xerox, deveria voltar, filas enormes em horário de pico. Mais uma atendente.
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Dificuldade de impressão colorida;
- COTA PARA ESTUDANTE
- Impressoras maiores – Para projetos (A0, A1...)
- Voltar para R$ 0,10.
- Aceitar cartões (Pelo menos débito).
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- Banheiros sujos
- Limpeza aos sábados.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Ventilação dos sanitários adaptados.
- Limpeza das pranchetas entre turnos (Sala de pranchetas).

Outros
- Alunos da monitoria reclamam que não possuem material adequado para desenvolver o trabalho,
como pilotos. Faltam horários de monitoria a noite. Houve proposta de cursos de inglês voltado para
engenharia aos sábados. Há reclamações com relação aos aumentos desenfreados nas mensalidades
sem prévio aviso; Melhoria no atendimento do CAE, que possui poucos funcionários para a quantidade
de alunos; Melhorar a divulgação dos cursos, palestras e do calendário como um todo; O acolhimento
na entrada é muito mais efetivo do que a preocupação com os alunos durante o período acadêmico, o
que faz muitos alunos se desligarem; rever os valores das avaliações de segunda chamada; Houve um
problema generalizado com relação a vagas disponibilizadas nas disciplinas e as filas de esperas que
não foram eficientes.
- Biblioteca, muito barulho fora das salas de estudo, falta tomadas próximas as mesas da biblioteca.
Limite de renovação dos livros para que outros possam usar também.
Poucas áreas de estudo na Biblioteca.
- Máquina de recarga do Salvador Card
- Aumentar a quantidade de vagas no estacionamento
- Melhorar o processo de matrícula
- Mais segurança;
- Melhoria no sistema de matrícula (otimização).
INFRAESTRUTURA
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
Bom Acervo
FRAGILIDADES
Atendimento
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- Qualidade do wifi (velocidade e intermitência), é pequena (espaço físico).
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumentar o prazo de empréstimo, aumentar o espaço físico;
Mais salas de estudos
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
- Consideravelmente bom;
Bom serviço
FRAGILIDADES
- Não faz sentido quando vc vai renovar tem que trazer o livro;
Falta de acesso pelo celular
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- Se não há fila de espera porque não renovar sem precisar trazer o livro? ;
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Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- Metrologia só tem 6 livros, aumento da quantidade de livros;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- aumento da quantidade de livros;
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Vários recursos
FRAGILIDADES
- Muitos erros, as vezes o blackboard dá erro no acesso. O requerimento de uma matriz curricular, pedi
para mandar para o PA7 e foi para Feira de Santana;
Frequência de atualização das informações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar os layout, bugs e compatibilidade com outros navegadores.
Sistema mais completo e sem erros.
Melhorar Layout.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- Interação do coordenador com os alunos (pessoalmente), envio indiscriminado de e-mails (alunos do
1° semestre recebendo e-mails dos semestres posteriores).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar a qualidade de atendimento para alunos de transferência e calouros.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
- Boa
FRAGILIDADES
- A alocação de salas ainda é muito deficiente
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos não utilizaram a ouvidoria.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
Frequência de e-mails;
Envio de propostas de empregos.
FRAGILIDADES
- Demora para responder;
Demora nas respostas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos não utilizaram a ouvidoria.
Banco de dados de informações importantes.
Outros
Sala tecnológica: Qualificar melhor os professores no uso da ferramenta.
Lanchonete: Melhorar a qualidade da comida, mais mesas e rever os valores dos produtos.
Melhoria em algumas cadeiras que não regulam.
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INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – No prédio do rio vermelho tem pouco atendimento do CAE (nem tudo pode ser feito
no prédio, poucos funcionários atendendo os estudantes).
PROPOSTAS DE MELHORIAS - colocar mais colaboradores atendendo no CAE do PA6.
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – demora de disponibilizar as disciplinas (muito perto do início das aulas). Disciplinas
do curso de Eng. de Petróleo são negligenciadas. Demora na resposta dos requerimentos. Poucas
vagas nas turmas e poucas turmas. Poucos professores qualificados para muitas disciplinas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Iniciar mais cedo o processo de matrícula.
Outros
- Colocar um ponto de recarga do salvador card
- Aumentar a quantidade de sala de estudos na biblioteca
- Segurança qualificada
- Aumentar a quantidade de estacionamento
- O tempo de espera da van que leva os alunos para estacionamento do Pestana
- Mais tomadas na sala de aula
- Melhorar acústica das salas;
- Catraca de biometria para entrada
- Cotas de impressão
- Aumentar quantidade de cantinas
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – Vago (respostas engessadas, as vezes não se aplica nenhuma das alternativas).
Grande quantidade de perguntas. Os alunos em geral não fazem o processo de auto avaliação
voluntariamente por ser muito longo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Colocar um espaço para observação em cada pergunta.
Sistema de coleta (não se aplica no PA6)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS – colocar um sistema de coleta no PA6
INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES – Disponibilidade de um CAE no Pa7; agilidade no atendimento.
FRAGILIDADES – Poucas unidades de guichê de atendimento.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Aumentar o número de guichês.
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES – Layout do site de matricula.
FRAGILIDADES – Processo de auxílio a matricula demorado e ineficiente; Queda de sistema durante o
processo rematrícula; Baixa oferta inicial de matérias.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Agilizar o processo de matricula; Aumentar a capacidade dos
servidores (sistema); Oferta de todas as matérias no início do processo de matricula e rematrícula;
Oferta de todas as matérias em respectivos turnos.
Outros

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
301

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES – Pertinência nas perguntas.
FRAGILIDADES – Grande número de perguntas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Sistema de respostas em forma de tabela.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES – Não se aplica.
FRAGILIDADES – Não se aplica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Não se aplica.
Outros – Posto de recarga do SalvadorCard
INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – No prédio do rio vermelho tem pouco atendimento do CAE (nem tudo pode ser feito
no prédio, poucos funcionários atendendo os estudantes).
PROPOSTAS DE MELHORIAS - colocar mais colaboradores atendendo no CAE do PA6.
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – demora de disponibilizar as disciplinas (muito perto do início das aulas). Disciplinas
do curso de Eng. de Petróleo são negligenciadas. Demora na resposta dos requerimentos. Poucas
vagas nas turmas e poucas turmas. Poucos professores qualificados para muitas disciplinas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Iniciar mais cedo o processo de matrícula.
Outros
- Colocar um ponto de recarga do salvador card
- Aumentar a quantidade de sala de estudos na biblioteca
- Segurança qualificada
- Aumentar a quantidade de estacionamento
- O tempo de espera da van que leva os alunos para estacionamento do Pestana
- Mais tomadas na sala de aula
- Melhorar acústica das salas;
- Catraca de biometria para entrada
- Cotas de impressão
- Aumentar quantidade de cantinas
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – Vago (respostas engessadas, as vezes não se aplica nenhuma das alternativas).
Grande quantidade de perguntas. Os alunos em geral não fazem o processo de auto avaliação
voluntariamente por ser muito longo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Colocar um espaço para observação em cada pergunta.
Sistema de coleta (não se aplica no PA6)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS – colocar um sistema de coleta no PA6
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CURSO DE PRODUÇÃO
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( X ) EAETI
Curso(s): Engenharia de Produção
Coordenador(a): Paulo Andrade Souza
Data da reunião: 07/11/2018 a 14/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( X ) RV
( ) LAPA
(
Início: 17:00
Término: 19:30
Nº de participantes:
Estudantes 87
Docentes 15
Colaboradores 3

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Os seminários foram divulgados por whatsapp, e-mails marketing e cartazes. Inicialmente ocorreu a
apresentação dos objetivos da reunião, da composição da CPA, dos processos de melhoria continua
dos cursos e das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e os
respectivos motivos. Os alunos do 1 semestre estavam participando pela primeira vez do processo.
Como o foi a primeira autoavaliação da nova presidência do DA foi feita uma reunião explicativa focada
também com eles.
ANÁLISE DOS INDICADORES
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
- Os alunos de produção destacaram o centro de empreendedorismo, a incubadora de negócios, a
empresa junior, entre outros
FRAGILIDADES
- Foi destacado que o mercado de engenharia passa por um período de menor oferta de vagas.
- Foi colocada a necessidade de uma maior integração com o mercado de trabalho
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Maior interação entre Universidade e empresas.
- Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
- Projetos de extensões comunitárias, Palestras.
FRAGILIDADES
- Uma maior orientação para os alunos utilizando canais de comunicação como o Instagram e mídias
sociais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
- Eventos com Bandas de música (pa6)
FRAGILIDADES
- Poucos projetos sendo desenvolvidos por alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
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POTENCIALIDADES
- As salas atendem as expectativas.
- Ambiente favorável ao estudo.
– Satisfatória em comparação com outras instituições de engenharia de produção de salvador.
FRAGILIDADES
- Durante o preenchimento deste questionário, houve uma queda de energia que é frequente desde o
início do semestre no rio vermelho
- Iluminação e acústica das novas Salas .Com.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Maior utilização de microfones.
- Supervisão no uso dos equipamentos por parte dos agentes de operações.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
- Computadores bons e modernos.
FRAGILIDADES
- Furadeira, serradora, torno mecânico, dentre outros equipamentos do laboratório de processos de
fabricação precisam de mais manutenção.
- Problema com o ar condicionados, PA6 e PA7. Lentes de alguns projetores do PA01, P06 e PA7.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Manutenção mensal de ar condicionados e projetores.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES as instalações atuais atendem pessoas com deficiência (PCD)
FRAGILIDADES
- Não há vestiário.
- Interligar as áreas de acesso no PA6, pouca higiene nas instalações sanitárias, pouco bebedouros
PROPOSTAS DE MELHORIA
- Salão de jogos e um centro esportivo; um espaço maior para estudos.
- Ampliar o número de vagas de estacionamento.
- Acrescentar vestiário para os alunos.
Estacionamento
POTENCIALIDADES
- Sistema de vans
FRAGILIDADES
- Não há estacionamento para bicicletas.
- Melhorar as instalações do Elevador.
- Ampliar a segurança do Rio Vermelho.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Ampliar o número de vagas, estacionamento de bicicletas.
- Transporte para deslocamento do estacionamento até os pavilhões de aula no turno matutino.
Outros
Melhorar opções de lanches e preços dos produtos, mais mesas.
Melhorar os murais (mais chamativos)
Melhorar as informações aos calouros, principalmente nos primeiros dias.
Aumentar o número de funcionários do CAE PA7, principalmente a primeira semana.
Calouros: Apresentação dos coordenadores de curso, visitas nas salas de aula.
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
- Mesas
- Limpeza;
- Micro-ondas.
-A área de convivência e de alimentação é satisfatória (PA6 e PA7) e permite integração entre alunos
FRAGILIDADES
- Poucas mesas e cadeiras
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Colocar mais micro-ondas; mais segurança;
- Aumentar o número de mesas e cadeiras
- Mais áreas cobertas;
- Área para fumantes.
Cantina
POTENCIALIDADES
- Atendimento
FRAGILIDADES
- Poucas opções;
- Preço alto;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Mais lanchonetes; melhorar a estrutura das lanchonetes existentes; Lanche feito na hora; Melhorar a
qualidade do almoço; Aumentar a variedade de sucos
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
- Sala.com
- As salas são muito bem equipadas
FRAGILIDADES
- Projetores com defeitos;
- Poucas tomadas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar projetor e piloto eletrônico da sala.com;
- Melhorar as fragilidades.
- Maior assistência técnica
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Armários rotativos para os alunos; mais salas de estudos; Faixa de pedestres na frente do PA6; Mais
tomadas nas salas de aulas e bibliotecas para os alunos;
- Comprovação da qualidade da água;
- Manutenção da passarela do anexo do Pa6;
- Utilizar mão de obra dos estudantes (estágios);
- Cadeiras com apoio para os livros maiores.
- Instalação de chuveiros nos banheiros
Laboratórios
POTENCIALIDADES
- Organizados
- Laboratório de Fluxo
- Atendimento dos técnicos;
- Equipamentos;
FRAGILIDADES
- Acessibilidade;
-Alguns instrumentos dos laboratórios precisam de manutenção
-Nos períodos de provas EAD os laboratórios de uso geral são ocupados, os alunos ficam sem poder
usar
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Cota de impressão para os alunos;
- Mais computadores e mais programas;
- Melhorar máquinas dos labs de informática
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
- Preço.
- A área de Xerox tem amplos recursos
FRAGILIDADES
- Problemas em cópias coloridas;
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- Poucos funcionários para alta demanda de estudantes.
- No PA7 a impressão só pode ser feita em arquivo PDF
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- cota de impressão para os alunos;
Outros
- Biblioteca, muito barulho fora das salas de estudo, falta tomadas próximas as mesas da biblioteca.
Limite de renovação dos livros para que outros possam usar também.
Poucas áreas de estudo na Biblioteca.
- Máquina de recarga do Salvador Card
- Aumentar a quantidade de vagas no estacionamento
- Melhorar o processo de matrícula
- Mais segurança;
- Melhoria no sistema de matrícula (otimização).
- Área para pratica de esportes
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES: Novas Salas .Com
FRAGILIDADES:
- Mais atividades previstas do que a carga horária
- Alguns links não estão funcionando
- Rever pré-requisitos das matrizes
- Dificuldade da monitoria dos 9º e 10º semestres
- Abertura das disciplinas 2 vezes na parte teórica e prática
- Professores não conseguem juntar as turmas no BlackBoard
- Não consegue juntar as turmas na Caderneta Eletrônica
- Não consegue replicar o teste de uma turma para outra no BlackBoard
Instalações adequadas para o ensino
- FRAGILIDADES: Projetor rosa na sala de prancheta 1, cadeiras inadequadas, e acústica nas salas
.com
- PROPOSTAS DE MELHORIAS: Capacitar os contínuos para deixar a sala na temperatura correta
antes da aula. (NR17) (entre 20º e 23º )
- Lubrificar a dobradiças das salas de aula do PA7
- Caderneta do LAB 01 não abre.
- Caderneta do LAB 03 não abre.
- O piloto mancha o quadro.
- Reforçar a segurança de uma forma geral. Trajeto do PA6 para o PA7 no último horário bem perigoso.
- Infiltração no LAB 03, sala 01 do PA7 e LAB 01 (odor e infiltração)
- Sala 109 e 110 do PA6, ar-condicionado não funciona
- Falta de conector Y nos projetores
- Falta de tomadas nas salas
- Atualização das informações no portal do professor, informações antigas.
- Elaboração de um tutorial de como acessar a biblioteca virtual.
Estacionamento
POTENCIALIDADES:
- Houve melhoras no número de vagas
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Holofotes na esquina do PA7, estão desligados a esquina fica escura e aumenta o risco.
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
•
Bons títulos
•
Diversificado
FRAGILIDADES
•
Tempo de reserva dos títulos de consulta muito pequeno (1 hora)
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•

Não é fácil identificar o livro na biblioteca virtual. Na biblioteca não orientam adequadamente.

Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
•
Fácil acesso.
FRAGILIDADES
•
Não atende as demandas dos alunos; interface complexa
•
O sistema trava em épocas de grande consulta, rematrícula não funcional, pouco objetiva e
trava com frequência
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
•
Atende as necessidades do professor
FRAGILIDADES
•
Problemas visualização das notas.
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES - Utilização/funcionamento dos equipamentos em sala de aula.
FRAGILIDADES - Pouca utilização de laboratórios
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Mais aulas práticas nos laboratórios
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES – Conteúdo (teoria) condizente com a prática profissional
FRAGILIDADES – Não há relação (links) dos assuntos teóricos com a prática profissional
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Maior relação teoria x prática, mais visitas técnicas
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES – Disponibilidade de tempo para as aulas e provas
FRAGILIDADES – Tempo de correção das avaliações é muito longo
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Algumas disciplinas especificas (cálculos e gestão) devem ser
presenciais
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES – AV3 como oportunidade de não perder a disciplina
FRAGILIDADES – Alguns trabalhos em equipe não agregam conhecimento, AIC não deveria fazer parte
da nota
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Mais prova e menos trabalho, AIC poderia ser extra e opcional
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES – Prazo de 15 dias vem sendo cumprido pelos professores
FRAGILIDADES – N/A
PROPOSTAS DE MELHORIAS – N/A
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES – Preparação para o mercado de trabalho
FRAGILIDADES – Acesso a informação (mural, email mkt), mal divulgado
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Maior incentivo dos professores para a participação nos projetos de
pesquisa
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES – Bem divulgado, horários acessíveis
FRAGILIDADES – N/A
PROPOSTAS DE MELHORIAS – N/A
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES – Fogem da rotina, quebra da mesmice, aprende muito mais
FRAGILIDADES – Às vezes fica confuso, falta de organização, muita gente na sala, barulho, distração
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Trocar a sala de aula, ponto extra nas atividades como motivação
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Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES – Conteúdos aplicados no dia-a-dia de trabalho
FRAGILIDADES – Algumas disciplinas fogem da realidade
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Algumas disciplinas deveriam ter mais aulas práticas
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES – Importante para a vivência diária
FRAGILIDADES – Material não é satisfatório, conteúdo monótono
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Semipresencial
III - Considerações finais
O clima da reunião foi amistoso e o processo final foi positivo no sentido da intenção dos discentes em
estarem mais próximos da instituição, para o a contínua melhoria de todos os processos. Os alunos do
primeiro semestre gostaram muito de terem participado pela primeira vez, muitos pontos específicos de
melhorais de infraestrutura foram identificados. Os alunos, professores e estudantes participaram
ativamente do processo de avaliação podendo então o resultado final ser considerado positivo. Foi
destacado que o período de avaliação foi adequado.

CURSO ENGENHARIA ELÉTRICA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( X ) EAETI
Curso(s): Engenharia Elétrica
Coordenador(a): Paulo Andrade Souza
Data da reunião: 07/11/2018 a 14/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( X ) RV
( ) LAPA
(
Início: 17:00
Término: 19:30
Nº de participantes:
Estudantes 93
Docentes 16
Colaboradores 2

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Os seminários foram divulgados por whatsapp, e-mails marketing e cartazes. Inicialmente ocorreu a
apresentação dos objetivos da reunião, da composição da CPA, dos processos de melhoria continua
dos cursos e das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e os
respectivos motivos. Os alunos do 1 semestre estavam participando pela primeira vez do processo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
- Os alunos de elétrica destacaram o centro de empreendedorismo, a incubadora de negócios, a
empresa junior, entre outros
FRAGILIDADES
- Foi destacado que o mercado de engenharia passa por um período de menor oferta de vagas.
- Foi colocada a necessidade de uma maior integração com o mercado de trabalho
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Maior interação entre Universidade e empresas.
- Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
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Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
- Projetos de extensões comunitárias, Palestras.
FRAGILIDADES
- Uma maior orientação para os alunos utilizando canais de comunicação como o Instagram e mídias
sociais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
- Eventos com Bandas de música (pa6)
FRAGILIDADES
- Poucos projetos sendo desenvolvidos por alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
- As salas atendem as expectativas.
- Ambiente favorável ao estudo.
– Satisfatória em comparação com outras instituições de engenharia elétrica de salvador.
FRAGILIDADES
- Durante o preenchimento deste questionário, houve uma queda de energia que é frequente desde o
início do semestre no rio vermelho
- Iluminação e acústica das novas Salas .Com.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Maior utilização de microfones.
- Supervisão no uso dos equipamentos por parte dos agentes de operações.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
- Computadores bons e modernos.
FRAGILIDADES
- Furadeira, serradora, torno mecânico, dentre outros equipamentos do laboratório de processos de
fabricação precisam de mais manutenção.
- Problema com o ar condicionados, PA6 e PA7. Lentes de alguns projetores do PA01, P06 e PA7.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Manutenção mensal de ar condicionados e projetores.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES as instalações atuais atendem pessoas com deficiência (PCD)
FRAGILIDADES
- Não há vestiário.
- Interligar as áreas de acesso no PA6, pouca higiene nas instalações sanitárias, pouco bebedouros
PROPOSTAS DE MELHORIA
- Salão de jogos e um centro esportivo; um espaço maior para estudos.
- Ampliar o número de vagas de estacionamento.
- Acrescentar vestiário para os alunos.
Estacionamento
POTENCIALIDADES
- Sistema de vans
FRAGILIDADES
- Não há estacionamento para bicicletas.
- Melhorar as instalações do Elevador.
- Ampliar a segurança do Rio Vermelho.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Ampliar o número de vagas, estacionamento de bicicletas.
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- Transporte para deslocamento do estacionamento até os pavilhões de aula no turno matutino.
Outros
Melhorar opções de lanches e preços dos produtos, mais mesas.
Melhorar os murais (mais chamativos)
Melhorar as informações aos calouros, principalmente nos primeiros dias.
Aumentar o número de funcionários do CAE PA7, principalmente a primeira semana.
Calouros: Apresentação dos coordenadores de curso, visitas nas salas de aula.
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
- Mesas
- Limpeza;
- Micro-ondas.
-A área de convivência e de alimentação é satisfatória (PA6 e PA7) e permite integração entre alunos
FRAGILIDADES
- Poucas mesas e cadeiras
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Colocar mais micro-ondas; mais segurança;
- Aumentar o número de mesas e cadeiras
- Mais áreas cobertas;
- Área para fumantes.
Cantina
POTENCIALIDADES
- Atendimento
FRAGILIDADES
- Poucas opções;
- Preço alto;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Mais lanchonetes; melhorar a estrutura das lanchonetes existentes; Lanche feito na hora; Melhorar a
qualidade do almoço; Aumentar a variedade de sucos
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
- Sala.com
- As salas são muito bem equipadas
FRAGILIDADES
- Projetores com defeitos;
- Poucas tomadas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar projetor e piloto eletrônico da sala.com;
- Melhorar as fragilidades.
- Maior assistência técnica
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Armários rotativos para os alunos; mais salas de estudos; Faixa de pedestres na frente do PA6; Mais
tomadas nas salas de aulas e bibliotecas para os alunos;
- Comprovação da qualidade da água;
- Manutenção da passarela do anexo do Pa6;
- Utilizar mão de obra dos estudantes (estágios);
- Cadeiras com apoio para os livros maiores.
- Instalação de chuveiros nos banheiros
Laboratórios
POTENCIALIDADES
- Organizados
- Laboratório de Fluxo
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- Atendimento dos técnicos;
- Equipamentos;
FRAGILIDADES
- Acessibilidade;
-Alguns instrumentos dos laboratórios precisam de manutenção
-Nos períodos de provas EAD os laboratórios de uso geral são ocupados, os alunos ficam sem poder
usar
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Cota de impressão para os alunos;
- Mais computadores e mais programas;
- Melhorar máquinas dos labs de informática
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
- Preço.
- A área de Xerox tem amplos recursos
FRAGILIDADES
- Problemas em cópias coloridas;
- Poucos funcionários para alta demanda de estudantes.
- No PA7 a impressão só pode ser feita em arquivo PDF
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- cota de impressão para os alunos;
Outros
- Biblioteca, muito barulho fora das salas de estudo, falta tomadas próximas as mesas da biblioteca.
Limite de renovação dos livros para que outros possam usar também.
Poucas áreas de estudo na Biblioteca.
- Máquina de recarga do Salvador Card
- Aumentar a quantidade de vagas no estacionamento
- Melhorar o processo de matrícula
- Mais segurança;
- Melhoria no sistema de matrícula (otimização).
- Área para pratica de esportes
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES: Novas Salas .Com
FRAGILIDADES:
- Mais atividades previstas do que a carga horária
- Alguns links não estão funcionando
- Rever pré-requisitos das matrizes
- Dificuldade da monitoria dos 9º e 10º semestres
- Abertura das disciplinas 2 vezes na parte teórica e prática
- Professores não conseguem juntar as turmas no BlackBoard
- Não consegue juntar as turmas na Caderneta Eletrônica
- Não consegue replicar o teste de uma turma para outra no BlackBoard
Instalações adequadas para o ensino
- FRAGILIDADES: Projetor rosa na sala de prancheta 1, cadeiras inadequadas, e acústica nas salas
.com
- PROPOSTAS DE MELHORIAS: Capacitar os contínuos para deixar a sala na temperatura correta
antes da aula. (NR17) (entre 20º e 23º )
- Lubrificar a dobradiças das salas de aula do PA7
- Caderneta do LAB 01 não abre.
- Caderneta do LAB 03 não abre.
- O piloto mancha o quadro.
- Reforçar a segurança de uma forma geral. Trajeto do PA6 para o PA7 no último horário bem perigoso.
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- Infiltração no LAB 03, sala 01 do PA7 e LAB 01 (odor e infiltração)
- Sala 109 e 110 do PA6, ar-condicionado não funciona
- Falta de conector Y nos projetores
- Falta de tomadas nas salas
- Atualização das informações no portal do professor, informações antigas.
- Elaboração de um tutorial de como acessar a biblioteca virtual.
Estacionamento
POTENCIALIDADES:
- Houve melhoras no número de vagas
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Holofotes na esquina do PA7, estão desligados a esquina fica escura e aumenta o risco.
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
Número de Visitas Técnicas propostas pela Universidade
FRAGILIDADES
Carga horária curta para propor atividades diversificadas – Professores não buscam melhorar a didática
em sala de aula.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Maior utilização dos laboratórios – Melhorar a comunicação pelo blackboard – Criação de laboratórios
com equipamentos de alta tensão
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES – Melhora do Material
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Retorno da disciplina semi-presencial – Melhorar materiais de aula no portal – Materiais mais curtos, por
exemplo: vídeo fracionado – Rever horários de videoconferências.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
Várias oportunidades são dadas pela universidade em relação à pesquisa, iniciação científica e outros.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Favorecer o aluno do turno noturno – Divulgar os trabalhos de pesquisa realizados na universidade –
Trazer a JUIC para os campus dos respectivos cursos.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
Importante para as matérias introdutórias do curso.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Incentivar as monitorias de disciplinas específicas.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
É uma boa prática, por demonstrar possíveis deficiências dos alunos.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Todos os professores devem adotar tal prática.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
- Facilidade de acesso pelo portal.
FRAGILIDADES
- Divulgar a existência pois os alunos sequer conheciam
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III - Considerações finais
O clima da reunião foi positivo e os alunos do primeiro semestre gostaram muito de terem participado
pela primeira vez, muitos pontos específicos de melhorais de infraestrutura foram identificados. Os
alunos, professores e estudantes participaram ativamente do processo de avaliação podendo então o
resultado final ser considerado positivo. Foi destacado que o período de avaliação foi adequado.

CURSO ENGENHARIA MECÂNICA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
Curso(s): ENGENHARIA MECÂNICA SSA
Coordenador(a): Tatiana Spinola
Data da reunião: 5 a 9/11/2018
Horário: ( x ) MANHÃ
( x ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( x ) RV
(
Nº de participantes:
Estudantes 80
Docentes 20
Colaboradores 8

(X ) EAETI

) LAPA

(

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
O seminário de auto-avaliação foi realizado entre os dias 05 e 11/11/2018. Foram realizadas reuniões
em três horários diferentes com docentes e várias reuniões em sala com alunos ao longo da semana
nos turnos matutino e noturno. Foram enviados e-mails divulgando a atividade assim como foram
afixados avisos nos murais. As reuniões iniciaram-se com uma apresentação do processo de autoavaliação, da CPA, dos resultados obtidos com as avaliações anteriores e com a avaliação do
coordenador.
ANÁLISE DOS INDICADORES
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
- A Incubadora de empresas, os projetos de extensão como o reciclando se faz renda e o projeto
interdisciplinar ARHTE são potencialidades para o desenvolvimento de ações de responsabilidade
social. Há também o projeto FERRAMENTA, Estrutura nas escolas e ARTEC
FRAGILIDADES
- Falta de garantia de campo de estágio. A crise econômica vem prejudicando a oferta de oportunidades
de estágio.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Ampliar a interação entre Universidade e empresas.
- Melhorar a divulgação para alunos calouros
OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
POTENCIALIDADES
- Projetos de extensões comunitárias, Palestras.
- Atlética das Engenharias
- Incentivar Bandas de música
FRAGILIDADES
- Uma maior participação dos alunos
- Pouca divulgação dos projetos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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- Melhorar a divulgação.
- Atividades artísticas e culturais
- Melhorar a divulgação para calouros
-Promover eventos socioculturais
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
– Existem várias ferramentas disponíveis para potencializar
- Aplicações de APS, projetos como o ARHTE, Sistema das salas (.COM), aplicações dos projetos de
extensão, incentivo de assistir trabalhos de conclusão de curso (TCCs).
FRAGILIDADES
– Nem todos os professores utilizam todas as ferramentas disponíveis (Laboratório, BlackBoard, visita
técnica e etc.) - Vínculo da nota do AIC com a AV-2
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Fazer mais visitas técnicas, aulas práticas mais estudos de casos voltados a vida profissional.
- Rever a forma de cobrança do AIC.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
- Laboratórios bem equipados. Estímulos de projetos dentro dos laboratórios por alguns professores.
FRAGILIDADES
– Alguns equipamentos não funcionam.
- Capacidades dos laboratórios inferior a quantidade de alunos nas disciplinas, não tem relação teoria
prática de forma efetiva.
Os professores doutores e mestres poderiam estimular mais os estudantes a pesquisas e outras
atividades acadêmicas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Dispor de mais aulas práticas nos laboratórios e realizar reparos no mesmo, alinhar visita técnica em
conjunto com aula teórica.
- Rever as ementas e cargas horárias das disciplinas
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
- Ferramenta do blackboard.
FRAGILIDADES
– O formato de avaliação à distância desestimula o estudo das mesmas.
- Disciplinas que não fazem sentido ser EAD (estatística), forma de cobrança do conhecimento,
inadequados vídeos em língua estrangeira sem legendas.
- Muito crédito por disciplina
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Dispor de momentos presenciais e dinâmicos.
- Voltar a ser semipresencial.
- Reduzir a creditação das disciplinas humanísticas
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
– possibilidade de avaliações de formas variadas
- Avaliações como relatórios em práticas e APS.
FRAGILIDADES
– Alguns professores colocam em avaliação um nível de cobrança maior do que foi apresentado em
sala de aula.
- Avaliações da sala (. COM) objetivas não fazem sentido para algumas disciplinas que envolvam
cálculo por exemplo
-Prova AIC (como está sendo computada na nota atualmente não agrada a maioria)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Particionar as avaliações ao longo da unidade, diversificar a forma de avaliação.
- Ter mais projetos de engenharia ao longo do curso
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Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
– Acontecem com regularidade
- Processo de correção (devolutivas), oportunidade de recuperação de notas em casos.
FRAGILIDADES
– Demora na entrega das notas, embora a avaliação tenha sido corrigida dentro dos 15 dias.
- Alguns professores não cumprem os prazos de entrega das provas e lançamento das notas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Disponibilizar as resoluções pelo blackboard, fazer a resolução em sala uma semana após a
aplicação da prova.
- Sensibilizar alguns professores quanto a intransigência nos critérios das correções.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
– Insuficiente
- Reconhecimentos do meio profissional e da sociedade como um todo.
FRAGILIDADES
– Difícil acesso, na maioria das vezes não acontece pela plataforma de inscrição e sim por meio de
comunicação direta (Aluno-Professor) no intuito de ajudar os docentes nos trabalhos de pesquisa, e não
por ideias dos próprios alunos. A divulgação é insuficiente.
- Má divulgação das oportunidades
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Fornecer mais bolsas para os alunos pois a maioria são voluntários, e melhorar a divulgação bem
como o ambiente de trabalho do aluno.
- Gerar mais oportunidades de pesquisa, a instituição contribuir mais com os incentivos a pesquisa.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
– Existe a oferta todos os semestres de uma boa quantidade
- Proposta dos professores para que alunos se tornem monitores
FRAGILIDADES
– Falta de incentivo financeiro
- Divulgação das oportunidades, choque de horários das monitorias
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Voltar a aplicar a políticas de bolsas para os monitores.
- Acréscimo de nota de alguma forma, cargas horárias das disciplinas.
Outros
Vincular as empresas para promoverem estágios dentro da universidade.
Mensalidade muito cara, aumentando cada vez mais a cada semestre
Aumentar o limite para locação de livros na biblioteca
Aumentar o acervo bibliográfico da universidade
Equiparar estrutura quanto ao Campus da Tancredo Neves
Aumentar as vagas do estacionamento
Implementar vestiário com local de banho
Instalar guarda volumes para os alunos nos corredores
Ampliar as áreas de convívio
Melhorar a comunicação da Central de Atendimento ao Estudante
Colocar a catraca biométrica
Aumentar o número de restaurantes e lanchonetes dentro da universidade
Aumentar a quantidade de turmas por matéria (reduzir quantidade de alunos por turma e a quantidade
de professor)
Aumentar a quantidade de áreas de estudo na biblioteca
Melhorar os ar-condicionados
- Melhorar a matricula de calouros de modo que os mesmos tenham as informações corretas no
primeiro dia de aulas.
- Expressão gráfica no primeiro semestre demanda muito tempo.
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- Colocar o nivelamento no começo do semestre, no começo da disciplina fundamentos de ciências
exatas.
- Química geral ser no prédio 6
- Atendimento da CAE do Rio Vermelho e a atendente foi grosseira e não resolveu a questão financeira.
Foi na paralela e resolveu.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
- As salas atendem as expectativas.
- Ambiente favorável ao estudo.
– Satisfatória em comparação com outras instituições
FRAGILIDADES
- Durante o preenchimento deste questionário, houve uma queda de energia que é frequente desde o
início do semestre. (sala 106 – pa7)
- Iluminação e acústica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- falta isolamento acústico na sala.com
- Professores devem utilizar microfones.
- supervisão no uso dos equipamentos.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
- computadores bons;
FRAGILIDADES
- furadeira, serradora, torno mecânico, dentre outros equipamentos do laboratório de processos de
fabricação em manutenção
- Problema com o ar condicionados, PA6 e Pa7. Lentes de alguns projetores do P06 e PA7, Falta de
computadores nos laboratórios Gerais.
-não há vestiário;
Pouca higiene nas instalações sanitárias, pouco bebedouros
Falta tomadas nas salas
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Manutenção semanal ar condicionado e projetores.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
- Interligar as áreas de acesso no PA6
- salão de jogos e um centro esportivo; um espaço maior para estudos.
- Ampliar o número de vagas.
- Acrescentar vestiário para os alunos.
Estacionamento
FRAGILIDADES
- estacionamento não possui quantidade de vagas adequadas; não há estacionamento para bicicletas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Manobrista que atenda as normas de segurança no estacionamento ao lado da ZEN, pois ele não
guarda as chaves dos veículos de modo correto.
- Ampliar o número de vagas, estacionamento de bicicletas.
- Transporte para deslocamento do estacionamento até os pavilhões de aula no turno matutino.
Outros
Melhorar opções de lanches e preços dos produtos, mais mesas.
Xerox tem bom valor.
Melhorar os murais (mais chamativos)
Melhorar as informações aos calouros, principalmente nos primeiros dias.
Aumentar o número de funcionários do CAE PA7, principalmente a primeira semana.
Comunicação via e-mail
Segurança entre os prédios, não existe.
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INFRAESTRUTURA
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
- Mesas
- Limpeza;
- Microondas.
-A área de convivência e de alimentação é satisfatória (PA6) e permite integração entre alunos
FRAGILIDADES
- Poucas mesas e cadeiras
- Apenas 1 micro-ondas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- colocar mais micro-ondas; mais segurança;
-Poucos bancos e mesas, querem uma área para descanso, jogar dominó, etc. Áreas com tomada para
carregar celular ou utilizar os notebooks;
- Aumentar o número de mesas e cadeiras
- Mais áreas cobertas;
- Área para fumantes.
Cantina
POTENCIALIDADES
- Atendimento
- Existem 2 cantinas na área de alimentação, porém os alunos preferem comer nos ambulantes fora da
faculdade
FRAGILIDADES
- Preços elevados; falta de opção;
-Mais opções de cantinas, mais opções de lanche, almoço e janta. O preço está muito alto. Lanche
estragado na cantina da frente, próxima as catracas.
- Preço
- Qualidade
- Poucas opções;
- Preço alto;
- Baixa qualidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- mais lanchonetes; melhorar a estrutura das lanchonetes existentes; Lanche feito na hora; Melhorar a
qualidade do almoço; Aumentar a variedade de sucos
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
- OK
- Sala.com
- As salas são muito bem equipadas
FRAGILIDADES
- problemas nos projetores, caixas de som; computadores dos laboratórios de informática estão
travando; Melhoria na qualidade do WIFI; O Blackboard apresenta lentidão na maioria dos acessos
(fórum avaliativo muito lento);
- Projetores com defeitos;
- Poucas tomadas.
- Rede Wifi, muitas vezes lenta.
- Em dados momentos na SALA.COM ocorrem problemas técnicos com os equipamentos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- melhorar projetor e piloto eletrônico da sala.com;
- Melhorar as fragilidades.
- Maior assistência técnica
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
- Área de convivência
- A faculdade de uma maneira geral é bem estruturada
FRAGILIDADES
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- não há vagas suficientes para os alunos nos estacionamentos e os fiscais da AMO são arrogantes;
burocracia com relação a entrada e saída dos alunos, lentidão nas catracas (Principalmente no PA7);
- SOL
- Infraestrutura não suporta tempos chuvosos;
- Água dos bebedouros sem qualidade (gosto ruim);
- Sem análise de qualidade da água.
- Passarela do anexo do Pa6 com defeitos.
- Problemas no Banheiro do PA1 e Campus sem segurança (abandonado);
- Muitas cadeiras defeituosas e pequenas;
- Salas com odores ruins (mofo, etc).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- armários rotativos para os alunos; mais salas de estudos; Faixa de pedestres na frente do PA6; Mais
tomadas nas salas de aulas e bibliotecas para os alunos; Manutenção nos ar-condicionado, pois alguns
são muito barulhentos;
- Ar condicionado 204 com problemas, sala 118, 214 e 004 com cheiro de mofo no ar condicionado.
Ar condicionado da Práxis (Empresa Junior) quebrado há dois meses.
Torneiras dos sanitários são malfeitas, molham mais a bancada do que o lavatório;
- Comprovação da qualidade da água;
- Manutenção da passarela do anexo do Pa6;
- Utilizar mão de obra dos estudantes (estágios);
- Cadeiras com apoio para os livros maiores.
- Instalação de chuveiros nos banheiros
Laboratórios
POTENCIALIDADES
- Organizados
- Atendimento dos técnicos;
- Equipamentos;
FRAGILIDADES
- Acessibilidade;
-Alguns instrumentos dos laboratórios precisam de manutenção
-Nos períodos de provas EAD os laboratórios de uso geral são ocupados, os alunos ficam sem poder
usar
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- cota de impressão para os alunos;
- Mais computadores e mais programas;
- Melhorar máquinas dos labs de informática
- Atualizar os softwares dos computadores
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
- Preço.
- A área de Xerox tem amplos recursos
FRAGILIDADES
- Problemas em cópias coloridas;
- Poucos funcionários para alta demanda de estudantes.
- No PA7 a impressão só pode ser feita em arquivo PDF
- As maquinas sempre se quebram em tempos de muita demanda
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- cota de impressão para os alunos;
- Cota de xerox, deveria voltar, filas enormes em horário de pico. Mais uma atendente.
Dificuldade de impressão colorida;
- COTA PARA ESTUDANTE
- Impressoras maiores – Para projetos (A0, A1...)
- Voltar para R$ 0,10.
- Aceitar cartões (Pelo menos débito).
- Aumentar a manutenção
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Higienização das instalações
FRAGILIDADES
- Banheiros sujos
- Limpeza aos sábados.
- Em geral não há o que reclamar
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Ventilação dos sanitários adaptados.
- Limpeza das pranchetas entre turnos (Sala de pranchetas).
Outros
- Alunos da monitoria reclamam que não possuem material adequado para desenvolver o trabalho,
como pilotos. Faltam horários de monitoria a noite. Houve proposta de cursos de inglês voltado para
engenharia aos sábados.
Melhoria no atendimento do CAE, que possui poucos funcionários para a quantidade de alunos;
Melhorar a divulgação dos cursos, palestras e do calendário como um todo
Rever os valores das avaliações de segunda chamada;
Houve um problema generalizado com relação a vagas disponibilizadas nas disciplinas e as filas de
esperas que não foram eficientes.
- Biblioteca, muito barulho fora das salas de estudo, falta tomadas próximas as mesas da biblioteca.
Limite de renovação dos livros para que outros possam usar também.
Poucas áreas de estudo na Biblioteca.
- Máquina de recarga do Salvador Card
- Aumentar a quantidade de vagas no estacionamento
- Melhorar o processo de matrícula
- Mais segurança;
- Melhoria no sistema de matrícula (otimização).
- Área para pratica de esportes
- Demora para abrir as salas

Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
Bom Acervo
Consideravelmente bom;
Bom serviço
FRAGILIDADES
Atendimento
- Não faz sentido quando vc vai renovar tem que trazer o livro;
Falta de acesso pelo celular
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- Qualidade do wifi (velocidade e intermitência), é pequena (espaço físico).
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumentar o prazo de empréstimo, aumentar o espaço físico;
Mais salas de estudos
Serviço de reserva de livro pela internet
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- Se não há fila de espera porque não renovar sem precisar trazer o livro?
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
Biblioteca virtual
FRAGILIDADES
- Divulgação da biblioteca virtual;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- aumento da quantidade de livros;
Comunicação
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Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Vários recursos
FRAGILIDADES
- Muitos erros, as vezes o blackboard dá erro no acesso. O requerimento de uma matriz curricular, pedi
para mandar para o PA7 e foi para Feira de Santana;
Frequência de atualização das informações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar os layout, bugs e compatibilidade com outros navegadores.
Sistema mais completo e sem erros.
Melhorar Layout.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
Importante instrumento para atualização de notas e solicitação de reserva a distancia
FRAGILIDADES
Melhorar os recursos. A interface com o professor atende á logica da secretaria e não das turmas
efetivamente existentes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a interface e o desempenho
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- Interação do coordenador com os alunos (pessoalmente), envio indiscriminado de e-mails (alunos do
1° semestre recebendo e-mails dos semestres posteriores).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar a qualidade de atendimento para alunos de transferência e calouros.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
- Boa
FRAGILIDADES
- A alocação de salas ainda é muito deficiente
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos não utilizaram a ouvidoria.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
Frequência de e-mails;
Envio de propostas de empregos.
FRAGILIDADES
- Demora para responder;
Demora nas respostas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos não utilizaram a ouvidoria.
Banco de dados de informações importantes.
Outros
Sala tecnológica: Qualificar melhor os professores no uso da ferramenta.
Lanchonete: Melhorar a qualidade da comida, mais mesas e rever os valores dos produtos.
Melhoria em algumas cadeiras que não regulam.
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
- Disponibilidade de um CAE no Pa7; agilidade no atendimento;
FRAGILIDADES
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- No prédio do rio vermelho tem pouco atendimento do CAE (nem tudo pode ser feito no prédio, poucos
funcionários atendendo os estudantes);
- Poucas unidades de guichê de atendimento;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- colocar mais colaboradores atendendo no CAE do PA6;
- Aumentar o número de guichês;
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
- Layout do site de matricula.
FRAGILIDADES
– demora de disponibilizar as disciplinas (muito perto do início das aulas). Demora na resposta dos
requerimentos
- Processo de auxílio a matricula demorado e ineficiente; Queda de sistema durante o processo
rematrícula; Baixa oferta inicial de matérias.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Iniciar mais cedo o processo de matrícula;
- Agilizar o processo de matricula; Aumentar a capacidade dos servidores (sistema); Oferta de todas as
matérias no início do processo de matricula e rematrícula; Oferta de todas as matérias em respectivos
turnos.
Outros
- Segurança qualificada
- O tempo de espera da van que leva os alunos para estacionamento do Pestana
- Mais tomadas na sala de aula
- Melhorar acústica das salas;
- Catraca de biometria para entrada
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
- Pertinência nas perguntas
FRAGILIDADES
- Grande número de perguntas
– Vago (respostas engessadas, as vezes não se aplica nenhuma das alternativas). Grande quantidade
de perguntas. Os alunos em geral não fazem o processo de auto avaliação voluntariamente por ser
muito longo;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Colocar um espaço para observação em cada pergunta;
- Sistema de respostas em forma de tabela
Sistema de coleta (não se aplica no PA6)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– colocar um sistema de coleta no PA6
III - Considerações finais
A participação dos docentes, professores e colaboradores foi muito boa. Houve grande participação e
discussão. Muitos pontos apontados com relação a salas referem-se ao prédio de aulas 01. Já há um
projeto para desativação desta unidade.
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CURSO ENGENHARIA MECATRÔNICA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( x) EAETI
Curso(s): ENGENHARIA MECATRÔNICA
Coordenador(a): MURILO PLÍNIO NOGUEIRA RIBEIRO
Data da reunião: 9, 13, 22 e 23/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
(x) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( x ) RV
( ) LAPA
(

(

) DIREITO

) FSA

Nº de participantes:
Estudantes 30
Docentes: 16
Colaboradores: 4
II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
- Aplicações de APS, projetos como o ARHTE, Sistema das salas (.COM), aplicações dos projetos de
extensão, incentivo de assistir trabalhos de conclusão de curso (TCCs).
- Metodologia de avaliação, excetuando o AIC.
- Prova Integradora.
- Biblioteca virtual.
- Disponibilidade do pacote office.
- Projeto Arhte.
FRAGILIDADES
Nem todos os professores utilizam todas as ferramentas disponíveis (Laboratório, BlackBoard, visita
técnica e etc.)
Vínculo da nota do AIC com a AV-2
Rever pré-requisitos das matrizes
Dificuldade da monitoria de disciplinas dos 9º e 10º semestres
Abertura das disciplinas 2 vezes na parte teórica e prática
Não consegue juntar as turmas no BlackBoard
Não consegue juntar as turmas na Caderneta Eletrônica
Não consegue replicar o teste de uma turma para outra no BlackBoard
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Fazer mais visita técnica, aulas práticas, mais estudos de casos voltados a vida profissional.
Rever a forma de cobrança do AIC.
Alunos de 1º semestre: Melhorar a matricula de calouros de modo que os mesmos tenham as
informações corretas no primeiro dia de aulas.
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Expressão gráfica no primeiro semestre demanda muito tempo.
Colocar o nivelamento no começo do semestre, no começo da disciplina fundamentos de ciências
exatas.
A disciplina Química geral ser no prédio 6
Melhoria da cobrança. Por não haver turma o aluno que se inscreve no vespertino é matriculado no
matutino e depois tem que pagar a diferença de mensalidade com o recalculo.
Atendimento da CAE do Rio Vermelho e a atendente foi grosseira e não resolveu a questão financeira.
Foi na paralela e resolveu.
As funcionárias da coordenação do prédio 6 devem ser mais gentis com os alunos. Não dão
informações direito.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
Laboratórios bem equipados. Estímulos de projetos dentro dos laboratórios por alguns poucos
professores. Projetos que desenvolvem estudantes, por partes de poucos professores.
Teoria boa
FRAGILIDADES
Capacidades dos laboratórios inferior a quantidade de alunos nas disciplinas de circuitos e automação.
Os professores doutores e mestres, não estimulam estudantes à pesquisas e outras atividades
acadêmicas.
Poucas visitas técnicas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Dispor de mais aulas práticas nos laboratórios, alinhar visita técnica em conjunto com aula teórica.
Rever as ementas e cargas horárias das disciplinas
Aumentar a quantidade de aulas práticas em geral e também em laboratório.
Mais visitas técnicas.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
Ferramenta do blackboard.
FRAGILIDADES
O formato de avaliação à distância desestimula o estudo das mesmas.
Disciplinas que não fazem sentido ser EAD (estatística), forma de cobrança do conhecimento,
inadequados vídeos em língua estrangeira sem legendas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Dispor de momentos presenciais e dinâmicos.
Disciplinas voltarem a ser semipresencial.
Reduzir a creditação das disciplinas humanísticas
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
Possibilidade de avaliações de formas variadas;
Avaliações como relatórios em práticas e APS.
FRAGILIDADES
Alguns professores colocam em avaliação um nível de cobrança maior do que foi apresentado em sala
de aula.
Avaliações da sala (. COM) objetivas não fazem sentido para algumas disciplinas que envolvam cálculo
por exemplo, Prova AIC (como está sendo computada na nota atualmente não agrada a maioria)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a didática.
Particionar as avaliações ao longo da unidade, diversificar a forma de avaliação.
Ter mais projetos de engenharia ao longo do curso
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
Processo de correção (devolutivas), oportunidade de recuperação de notas em casos.
FRAGILIDADES
Demora na entrega das notas, embora a avaliação tenha sido corrigida dentro dos 15 dias;
Alguns professores não cumprem os prazos de entrega das provas e lançamento das notas;
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Alguns professores não discutem a prova;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Disponibilizar as resoluções pelo blackboard, fazer a resolução em sala uma semana após a aplicação
da prova;
Sensibilizar alguns professores quanto a intransigência nos critérios das correções.
Gabarito e resoluções das provas no blackboard;
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
Reconhecimentos do meio profissional e da sociedade como o todo.
FRAGILIDADES
Difícil acesso, na maioria das vezes não acontece pela plataforma de inscrição e sim por meio de
comunicação direta (Aluno-Professor) no intuito de ajudar os docentes nos trabalhos de pesquisa, e não
por ideias dos próprios alunos. A divulgação é insuficiente.
Má divulgação das oportunidades
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Fornecer mais bolsas para os alunos pois a maioria são voluntários, e melhorar a divulgação bem como
o ambiente de trabalho do aluno.
Gerar mais oportunidades de pesquisa, a instituição contribuir mais com os incentivos a pesquisa.
Melhorar divulgação
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
Existe a oferta todos os semestres de uma boa quantidade
Proposta dos professores para que alunos se tornem monitores
FRAGILIDADES
Falta de incentivo financeiro
Divulgação das oportunidades, choque de horários das monitorias
Não tem incentivo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Voltar a aplicar a políticas de bolsas para os monitores.
Acréscimo de nota de alguma forma, cargas horárias das disciplinas.
Incentivo financeiro para a monitoria
Outros
Vincular as empresas para promoverem estágios dentro da universidade adequados.
Mensalidade muito cara, aumentando cada vez mais a cada semestre sem razão alguma e nem retorno.
Aumentar o limite para locação de livros na biblioteca
Aumentar o acervo bibliográfico da universidade
Equiparar estrutura quanto ao Campus da Tancredo Neves
Aumentar as vagas do estacionamento
Implementar vestiário com local de banho
Promover eventos socioculturais
Instalar guarda volumes para os alunos nos corredores
Ampliar as áreas de convívios
Colocar a catraca biométrica
Aumentar a quantidade de áreas de estudo na biblioteca
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
Incubadora (arhte)
Potencialidade satisfatória
FRAGILIDADES
Falta de oportunidade de estágio.
Uma maior integração com o mercado de trabalho
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Maior interação entre Universidade e empresas.
Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
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Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
Projetos de extensões comunitárias, Palestras.
FRAGILIDADES
Uma maior orientação para os alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Poucos projetos sendo desenvolvidos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
As salas atendem as expectativas.
Ambiente favorável ao estudo.
FRAGILIDADES
Durante o preenchimento deste questionário, houve uma queda de energia que é frequente desde o
início do semestre. (sala 106 – pa7)
Iluminação e acústica.
Projetor rosa na sala de prancheta 1, cadeiras inadequadas, e acústica nas salas .com
Falta banheiro para professor no PA6
Falta de tomadas nas salas
Planilhas de lançamento de notas em lote, problemas com a entrada e saída dos alunos no meio do
semestre.
Alteração do calendário no meio do semestre.
Sala 110 do PA7 foi fechada para reforma e as turmas não foram realocadas gerando transtorno com
alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Falta isolamento acústico na sala.com;
Professores utilizar microfones;
Supervisão no uso dos equipamentos;
Capacitar os contínuos para deixar a sala na temperatura correta antes da aula.
Reforçar a segurança de uma forma geral. Trajeto do PA6 para o PA7 no último horário bem perigoso.
Falta café nas salas dos professores
Atualização das informações no portal do professor, informações antigas.
Elaboração de um tutorial de como acessar a biblioteca virtual.
Dificuldade de comunicação com o RH.
Demora da assinatura do contrato (RH).
Manter o acadêmico sempre atualizado com as movimentações de ensalamento. Utilizar sistema online
com a indicação e mudanças no ensalamento;
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
Computadores bons;
FRAGILIDADES
Problema com o ar condicionados, PA6 e Pa7. Lentes de alguns projetores do PA01, P06 e PA7, Falta
de computadores nos laboratórios Gerais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Manutenção semanal ar condicionado e projetores.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
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Interligar as áreas de acesso no PA6, Pouca higiene nas instalações sanitárias, pouco bebedouros
PROPOSTAS DE MELHORIA
Salão de jogos e um centro esportivo;
Um espaço maior para estudos.
Acrescentar vestiário para os alunos.
Estacionamento
POTENCIALIDADES
Houve melhoras no número de vagas
FRAGILIDADES
Estacionamento não possui quantidade de vagas adequadas;
Não há estacionamento para bicicletas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Manobrista que atenda as normas de segurança no estacionamento ao lado da ZEN, pois ele não
guarda as chaves dos veículos de modo correto.
Ampliar o número de vagas, estacionamento de bicicletas.
Transporte para deslocamento do estacionamento até os pavilhões de aula no turno matutino.
Holofotes 3, na esquina do PA7, estão desligados a esquina fica escura e aumenta o risco.
Outros
-Melhorar opções de lanches e preços dos produtos, mais mesas.
-Xerox tem bom valor.
-Melhorar os murais (colocar mais chamativos)
-Melhorar as informações aos calouros, principalmente nos primeiros dias.
-Aumentar o número de funcionários do CAE PA7, principalmente a primeira semana.
-Para Calouros: Apresentação dos coordenadores de curso, visitas nas salas de aula.
-Comunicação via e-mail, respostas mais rápidas pelos coordenadores.
-Segurança entre os prédios, não existe.
- A catraca de acesso ao Pa7 não está funcionando e diversas vezes pessoas entram e são abordadas
pela primeira vez na coordenação;
INFRAESTRUTURA
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
Mesas
Limpeza;
Microondas.
A área de convivência e de alimentação é satisfatória (no PA6) e permite integração entre alunos
FRAGILIDADES
Poucas mesas e cadeiras
Apenas 01 micro-ondas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Colocar mais microondas;
Mais bancos e mesas, querem uma área para descanso, jogar dominó, etc.
Áreas com tomada para carregar celular ou utilizar os notebooks;
Mais áreas cobertas;
Área para fumantes.
Cantina
POTENCIALIDADES
Atendimento
Existem 2 cantinas na área de alimentação, porém os alunos preferem comer nos ambulantes fora da
faculdade
FRAGILIDADES
Preços elevados; falta de opção;
Mais opções de cantinas, mais opções de lanche, almoço e janta. O preço está muito alto.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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Mais lanchonetes; melhorar a estrutura das lanchonetes existentes; Lanche feito na hora; Melhorar a
qualidade do almoço; Aumentar a variedade de sucos
Maior concorrência;
Preço mais acessível.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
Sala.com
As salas são muito bem equipadas
FRAGILIDADES
Problemas nos projetores, caixas de som; computadores dos laboratórios de informática estão travando;
Melhoria na qualidade do WIFI; O Blackboard apresenta lentidão na maioria dos acessos (fórum
avaliativo muito lento);
Projetores com defeitos;
Poucas tomadas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar projetor e piloto eletrônico da sala.com;
Melhorar as fragilidades.
Maior assistência técnica
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
Área de convivência
A faculdade de uma maneira geral é bem estruturada
FRAGILIDADES
Burocracia com relação a entrada e saída dos alunos, lentidão nas catracas (Principalmente no PA7);
Infraestrutura não suporta tempos chuvosos;
Água dos bebedouros sem qualidade (gosto ruim);
Sem análise de qualidade da água.
Passarela do anexo do Pa6 com defeitos.
Problemas no Banheiro do PA1 e Campus sem segurança (abandonado);
Muitas cadeiras defeituosas e pequenas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Armários rotativos para os alunos; mais salas de estudos; Faixa de pedestres na frente do PA6; Mais
tomadas nas salas de aulas e bibliotecas para os alunos; Manutenção nos ar-condicionado, pois alguns
são muito barulhentos;
Ar condicionado 204 com problemas, sala 118, 214 e 004 com cheiro de mofo no ar condicionado.
Ar condicionado da Práxis (Empresa Junior) quebrado há dois meses.
Torneiras dos sanitários são malfeitas, molham mais a bancada do que o lavatório;
Comprovação da qualidade da água;
Manutenção da passarela do anexo do Pa6;
Utilizar mão de obra dos estudantes (estágios);
Instalação de chuveiros nos banheiros
Laboratórios
POTENCIALIDADES
Organizados
Atendimento dos técnicos;
Equipamentos;
FRAGILIDADES
Alguns instrumentos dos laboratórios precisam de manutenção
Nos períodos de provas EAD os laboratórios de uso geral são ocupados, os alunos ficam sem poder
usar
Laboratórios de informática estão sem técnicos para preparação, abertura e atendimento aos alunos;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Cota de impressão para os alunos;
Mais computadores e mais programas;
Melhorar máquinas dos labs de informática
Atualizar os softwares dos computadores
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Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
Preço.
A área de Xerox tem amplos recursos
FRAGILIDADES
Problemas em cópias coloridas;
Poucos funcionários para alta demanda de estudantes.
No PA7 a impressão só pode ser feita em arquivo PDF
As maquinas sempre se quebram em tempos de muita demanda
Impressora do CAD PA6, não está funcionando corretamente, mancha e dobra o papel.
Sistema para impressão colorida é muito burocrático. Tem que comprar crédito e validar online;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Volta da cota de impressão para os alunos;
Cota de xerox, deveria voltar, filas enormes em horário de pico. Mais uma atendente.
Dificuldade de impressão colorida;
Impressoras maiores – Para projetos (A0, A1...)
Voltar para R$ 0,10.
Aceitar cartões (Pelo menos débito).
Aumentar a manutenção
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Banheiros sujos
Limpeza aos sábados.
Em geral não há o que reclamar
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ventilação dos sanitários adaptados.
Limpeza das pranchetas entre turnos (Sala de pranchetas).
Outros
Alunos da monitoria reclamam que não possuem material adequado para desenvolver o trabalho, como
pilotos. Faltam horários de monitoria a noite.
Houve proposta de cursos de inglês voltado para engenharia aos sábados.
Há reclamações com relação aos aumentos desenfreados nas mensalidades sem prévio aviso;
Melhoria no atendimento do CAE, que possui poucos funcionários para a quantidade de alunos;
Melhorar a divulgação dos cursos, palestras e do calendário como um todo;
O acolhimento na entrada é muito mais efetivo do que a preocupação com os alunos durante o período
acadêmico, o que faz muitos alunos se desligarem;
Rever os valores das avaliações de segunda chamada;
Houve um problema generalizado com relação a vagas disponibilizadas nas disciplinas e as filas de
esperas que não foram eficientes.
Máquina de recarga do Salvador Card
Aumentar a quantidade de vagas no estacionamento
Melhorar o processo de matrícula
Mais segurança;
Melhoria no sistema de matrícula (otimização).
Área para pratica de esportes
- Demora para abrir as salas
INFRAESTRUTURA
Biblioteca
POTENCIALIDADES
-Bom Acervo
FRAGILIDADES
-Atendimento
Poucas áreas de estudo na Biblioteca.
Biblioteca, muito barulho fora das salas de estudo, falta tomadas próximas as mesas da biblioteca.
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Baixo Limite de renovação dos livros para que outros possam usar também.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- Qualidade do wifi (velocidade e intermitência), é pequena (espaço físico).
-Aumentar o prazo de empréstimo, aumentar o espaço físico;
Mais salas de estudos
Mais Limite de renovação dos livros para que outros possam usar também.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
- Consideravelmente bom;
-Bom serviço
FRAGILIDADES
- Não faz sentido quando você vai renovar ter que trazer o livro;
-Falta de acesso pelo celular
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- Se não há fila de espera porque não renovar o livro sem precisar trazer?
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
Aumento da quantidade de livros;
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Vários recursos
FRAGILIDADES
Muitos erros, as vezes o blackboard dá erro no acesso.
Frequência de atualização das informações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar os layout, bugs e compatibilidade com outros navegadores.
Sistema mais completo e sem erros.
Melhorar Layout.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
Lançamento de notas por planilha
FRAGILIDADES
Informações desatualizadas
Lentidão no final do semestre
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Atualizar constantemente as informações;
Melhorar a infraestrutura para picos como no final do semestre;
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Interação do coordenador com os alunos (pessoalmente), envio indiscriminado de e-mails (alunos do 1°
semestre recebendo e-mails dos semestres posteriores).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a qualidade de atendimento para alunos de transferência e calouros.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
Boa
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FRAGILIDADES
A alocação de salas ainda é muito deficiente
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
Frequência de e-mails;
Envio de propostas de empregos.
FRAGILIDADES
- Demora para responder;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Alunos não utilizaram a ouvidoria.
Banco de dados de informações importantes.
Outros
Sala tecnológica: Qualificar melhor os professores no uso da ferramenta.
Melhoria em algumas cadeiras que não regulam.
INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
Os discentes elogiaram o atendimento e indicaram uma melhora nesse semestre.
FRAGILIDADES
Pequena divulgação da localização de alguns setores como a Secretaria Geral (alguns alunos
desconheciam o local da secretaria)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Alguns alunos informam que o valor de pagamento das mensalidades são gerados errados no inicio do
semestre.
Portal de matricula apresenta muitas falhas;
Mudanças de horários ou cancelamento de matérias após a matrícula;
Não há suporte do CAE (desconhecem o sistema e não podem ajudar o estudante).
O processo de gestão da grade é ruim, os discentes sugeriram melhorias no sistema de grade horária. --Aumentando a propostas de turmas.
A quantidade de vagas disponibilizadas para algumas disciplinas é muito limitada.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a divulgação do local Secretaria Geral.
Aperfeiçoar o Portal de Matriculas;
Evitar ou minimizar o impacto do cancelamento de disciplina na matrícula;
Pessoal do CAE ser treinado para tirar dúvidas na utilização do Portal de Matrícula.
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
Pertinência nas perguntas
FRAGILIDADES
Vago (respostas engessadas, as vezes não se aplica nenhuma das alternativas). Grande quantidade de
perguntas.
Tempo reduzido para preencher o questionário (atualiza a página antes de acabar de responder);
Excesso de perguntas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Colocar um espaço para observação em cada pergunta;
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Reduzir o número de perguntas do questionário;
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
É necessário responder duas vezes cada pergunta para uma disciplina com duas aulas na semana.
Os alunos em geral não fazem o processo de auto avaliação voluntariamente por ser muito longo;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar o tempo para preenchimento do questionário;
Sistema de respostas em forma de tabela
Evitar o retrabalho com preenchimento de perguntas iguais para mesma disciplina

CURSO ENGENHARIA QUÍMICA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( X ) EAETI
Curso(s): ENGENHARIA QUIMICA
Coordenador(a): _Diniz Alves
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( X ) RV
( ) LAPA
(
Início: _21__:_14__
Término: ___:__
Nº de participantes:
Estudantes __58__
Docentes ___1__
Colaboradores __1___

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
– existem várias ferramentas disponíveis para potencializar
- Aplicações de APS, projetos como o ARHTE, Sistema das salas (.COM), aplicações dos projetos de
extensão, incentivo de assistir trabalhos de conclusão de curso(TCCs).
-Metodologia de avaliação, excetuando o AIC.
- Simulado Enade.
- Biblioteca virtual boa.
- Disponibiliza o pacote office.
- Projeto Arhte.
FRAGILIDADES
– Nem todos os professores utilizam todas as ferramentas disponíveis (Laboratório, BlackBoard, visita
técnica e etc.)
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- Vínculo da nota do AIC com a AV-2
- AIC
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Fazer mais visita técnica, aulas práticas mais estudos de casos voltados a vida profissional.
- Rever a forma de cobrança do AIC.
- Retirar o AIC.
-Alunos de 1º semestre: Melhorar a matricula de calouros de modo que os mesmos tenham as
informações corretas no primeiro dia de aulas.
Expressão gráfica no primeiro semestre demanda muito tempo.
Colocar o nivelamento no começo do semestre, no começo da disciplina fundamentos de ciências
exatas.
Quimica geral ser no prédio 6
Melhoria da cobrança. Por não haver turma o aluno que se inscreve no vespertino é matriculado no
matutino e depois tem que pagar a diferença de mensalidade com o recalculo.
Atendimento da CAE do Rio Vermelho e a atendente foi grosseira e não resolveu a questão financeira.
Foi na paralela e resolveu.
As funcionárias da coordenação do prédio 6 devem ser mais gentis com os alunos. Não dão
informações direito.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
– Deficiente
- Laboratórios bem equipados. Estímulos de projetos dentro dos laboratórios por alguns poucos
professores. Projetos que desenvolvem estudantes, por partes de poucos professores.
Teoria boa
FRAGILIDADES
– Poucas aulas práticas, faltam equipamentos específicos para área de petróleo, equipamentos não
funcionam.
- Capacidades dos laboratórios inferior a quantidade de alunos nas disciplinas, não tem relação teoria
prática de forma efetiva. Os professores doutores e mestres, que se quer estimulam estudantes a
pesquisas e outras atividades acadêmicas.
-Falta prática
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Dispor de mais aulas práticas nos laboratórios e realizar reparos no mesmo, alinhar visita técnica em
conjunto com aula teórica.
- Rever as ementas e cargas horárias das disciplinas
- Aulas práticas em geral e também em laboratório.
- Mais visitas técnicas.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
– Nenhuma devido ao formato EAD
- Ferramenta do blackboard.
FRAGILIDADES
– O formato de avaliação à distância desestimula o estudo das mesmas.
- Disciplinas que não fazem sentido ser EAD (estatística), forma de cobrança do conhecimento,
inadequados vídeos em língua estrangeira sem legendas.
- Muito crédito por disciplina
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Dispor de momentos presenciais e dinâmicos.
- Voltar a ser semipresencial.
- Reduzir a creditação das disciplinas humanísticas
- Voltar a ser semipresencial.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
– possibilidade de avaliações de formas variadas
- Avaliações como relatórios em práticas e APS.
FRAGILIDADES
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– Alguns professores colocam em avaliação um nível de cobrança maior do que foi apresentado em
sala de aula.
- Avaliações da sala (. COM) objetivas não fazem sentido para algumas disciplinas que envolvam
cálculo por exemplo, Prova AIC (como está sendo computada na nota atualmente não agrada a maioria)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar a didática.
- Particionar as avaliações ao longo da unidade, diversificar a forma de avaliação.
- Ter mais projetos de engenharia ao longo do curso
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
– Acontecem com regularidade
- Processo de correção (devolutivas), oportunidade de recuperação de notas em casos.
FRAGILIDADES
– Demora na entrega das notas, embora a avaliação tenha sido corrigida dentro dos 15 dias.
- Alguns professores não cumprem os prazos de entrega das provas e lançamento das notas.
- Alguns professores não discutem a prova
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Disponibilizar as resoluções pelo blackboard, fazer a resolução em sala uma semana após a
aplicação da prova.
- Sensibilizar alguns professores quanto a intransigência nos critérios das correções.
-Gabarito e resoluções das provas no blackboard
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
– Insuficiente
- Reconhecimentos do meio profissional e da sociedade como o toldo.
- Ok
FRAGILIDADES
– Difícil acesso, na maioria das vezes não acontece pela plataforma de inscrição e sim por meio de
comunicação direta (Aluno-Professor) no intuito de ajudar os docentes nos trabalhos de pesquisa, e não
por ideias dos próprios alunos. A divulgação é insuficiente.
- Má divulgação das oportunidades
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Fornecer mais bolsas para os alunos pois a maioria são voluntários, e melhorar a divulgação bem
como o ambiente de trabalho do aluno.
- Gerar mais oportunidades de pesquisa, a instituição contribuir mais com os incentivos a pesquisa.
- Melhorar divulgação
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
– existe a oferta todos os semestres de uma boa quantidade
- Proposta dos professores para que alunos se tornem monitores
FRAGILIDADES
– Falta de incentivo financeiro
- Divulgação das oportunidades, choque de horários das monitorias
- Não tem incentivo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Voltar a aplicar a políticas de bolsas para os monitores.
- Acréscimo de nota de alguma forma, cargas horárias das disciplinas.
- Incentivo financeiro para a monitoria
Outros
Vincular as empresas para promoverem estágios dentro da universidade adequados.
Mensalidade muito cara, aumentando cada vez mais a cada semestre sem razão alguma e nem retorno.
Aumentar o limite para locação de livros na biblioteca
Aumentar o acervo bibliográfico da universidade
Equiparar estrutura quanto ao Campus da Tancredo Neves
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Aumentar as vagas do estacionamento
Implementar vestiário com local de banho
Promover eventos socioculturais
Instalar guarda volumes para os alunos nos corredores
Ampliar as áreas de convívios
Melhorar a comunicação da Central de Atendimento ao Estudante
Colocar a catraca biométrica
Aumentar o número de restaurantes e lanchonetes dentro da universidades
Aumentar a quantidade de turmas por matéria (reduzir quantidade de alunos por turma e a quantidade
de professor)
Aumentar a quantidade de áreas de estudo na biblioteca
Melhorar o ar condicionados
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
- Incubadora (arhte)
- Potencialidade satisfatória
FRAGILIDADES
- Falta de oportunidade de estágio.
- Uma maior integração com o mercado de trabalho
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Maior interação entre Universidade e empresas.
- Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
- Projetos de extensões comunitárias, Palestras.
FRAGILIDADES
- Uma maior orientação para os alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
- Bandas de música (pa6)
FRAGILIDADES
- Poucos projetos sendo desenvolvidos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
- As salas atendem as expectativas.
- Ambiente favorável ao estudo.
– Satisfatória em comparação com outras instituições
FRAGILIDADES
- Durante o preenchimento deste questionário, houve uma queda de energia que é frequente desde o
início do semestre. (sala 106 – pa7)
- Iluminação e acústica.
- Uma maior quantidade de atividades práticas relacionadas a engenharia.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- falta isolamento acústico na sala.com
- Professores utilizar microfones.
- supervisão no uso dos equipamentos.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
- computadores bons;
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FRAGILIDADES
- furadeira, serradora, torno mecânico, dentre outros equipamentos do laboratório de processos de
fabricação com defeito.
- Problema com o ar condicionados, PA6 e Pa7. Lentes de alguns projetores do PA01, P06 e PA7, Falta
de computadores nos laboratórios Gerais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Manutenção semanal ar condicionado e projetores.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- elevador nunca funcionou; não há vestiário;
- Interligar as áreas de acesso no PA6, Pouca higiene nas instalações sanitárias, pouco bebedouros
PROPOSTAS DE MELHORIA
- salão de jogos e um centro esportivo; um espaço maior para estudos.
- Ampliar o número de vagas.
- Acrescentar vestiário para os alunos.
Estacionamento
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- estacionamento não possui quantidade de vagas adequadas; não há estacionamento para bicicletas;
- Melhorar as instalações do Elevador, estacionamento pequeno.
- estacionamento pequeno, poucas vagas, segurança.
– Não comporta a capacidade de veículos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Manobrista que atenda as normas de segurança no estacionamento ao lado da ZEN, pois ele não
guarda as chaves dos veículos de modo correto.
- Ampliar o número de vagas, estacionamento de bicicletas.
- Transporte para deslocamento do estacionamento até os pavilhões de aula no turno matutino.
Outros
Melhorar opções de lanches e preços dos produtos, mais mesas.
Xerox tem bom valor.
Melhorar os murais (mais chamativos)
Melhorar as informações aos calouros, principalmente nos primeiros dias.
Aumentar o número de funcionários do CAE PA7, principalmente a primeira semana.
Calouros: Apresentação dos coordenadores de curso, visitas nas salas de aula.
Comunicação via e-mail, respostas mais rápidas pelos coordenadores.
Segurança entre os prédios, não existe.
INFRAESTRUTURA
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
- Mesas
- Limpeza;
- Microondas.
FRAGILIDADES
- Poucas mesas e cadeiras
- Poucas cadeiras e mesas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- colocar mais micro-ondas; mais segurança;
-Poucos bancos e mesas, querem uma área para descanso, jogar dominó, etc. Áreas com tomada para
carregar celular ou utilizar os notebooks;
- Aumentar o número de mesas e cadeiras
- Mais áreas cobertas;
- Área para fumantes.
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Cantina
POTENCIALIDADES
- Atendimento
FRAGILIDADES
- Preços elevados; falta de opção;
-Mais opções de cantinas, mais opções de lanche, almoço e janta. O preço está muito alto. Lanche
estragado na cantina da frente, próxima as catracas.
- Preço
- Qualidade
- Poucas opções;
- Preço alto;
- Baixa qualidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- mais lanchonetes; melhorar a estrutura das lanchonetes existentes;
-A sala “. Com” 210 estava com problemas audiovisuais por mais de duas semanas. Aluno reclama da
quantidade de alunos nas “. Com” muita conversa quem senta atrás não absorve o conteúdo.
-Mais opções
- Maior concorrência;
- Preço mais acessível.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
- OK
- Sala.com
FRAGILIDADES
- problemas nos projetores, caixas de som; computadores dos laboratórios de informática estão
travando; Melhoria na qualidade do WIFI; O Blackboard apresenta lentidão na maioria dos acessos
(fórum avaliativo muito lento);
- Projetores com defeitos;
- Poucas tomadas.
- Rede Wifi, muitas vezes lenta.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- melhorar projetor e piloto eletrônico da sala.com;
- Melhorar as fragilidades.
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
- Área de convivência
FRAGILIDADES
- não há vagas suficientes para os alunos nos estacionamentos e os fiscais da AMO são arrogantes;
burocracia com relação a entrada e saída dos alunos, lentidão nas catracas (Principalmente no PA7);
- SOL
- Infraestrutura não suporta tempos chuvosos;
- Água dos bebedouros sem qualidade (gosto ruim);
- Sem análise de qualidade da água.
- Passarela do anexo do Pa6 com defeitos.
- Problemas no Banheiro do PA1 e Campus sem segurança (abandonado);
- Muitas cadeiras defeituosas e pequenas;
- Salas com odores ruins (mofo, etc).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- armários rotativos para os alunos; mais salas de estudos; Faixa de pedestres na frente do PA6; Mais
tomadas nas salas de aulas e bibliotecas para os alunos; Manutenção nos ar-condicionado, pois alguns
são muito barulhentos;
- Ar condicionado 204 com problemas, sala 118, 214 e 004 com cheiro de mofo no ar condicionado.
Ar condicionado da Práxis (Empresa Junior) quebrado há dois meses.
Torneiras dos sanitários são malfeitas, molham mais a bancada do que o lavatório;
- Comprovação da qualidade da água;
- Manutenção da passarela do anexo do Pa6;
- Utilizar mão de obra dos estudantes (estágios);
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- Cadeiras com apoio para os livros maiores.
Laboratórios
POTENCIALIDADES
- Organizados
- Laboratório de Fluxo – MÁQUINA QUEBRADA
- Atendimento dos técnicos;
- Equipamentos;
FRAGILIDADES
- Acessibilidade;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- cota de impressão para os alunos;
- Mais computadores e mais programas;
- Melhorar máquinas dos labs de informática
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
- Preço.
FRAGILIDADES
- Problemas em cópias coloridas;
- Poucos funcionários para alta demanda de estudantes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- cota de impressão para os alunos;
- Cota de xerox, deveria voltar, filas enormes em horário de pico. Mais uma atendente.
Dificuldade de impressão colorida;
- COTA PARA ESTUDANTE
- Impressoras maiores – Para projetos (A0, A1...)
- Voltar para R$ 0,10.
- Aceitar cartões (Pelo menos débito).
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- Banheiros sujos
- Limpeza aos sábados.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Ventilação dos sanitários adaptados.
- Limpeza das pranchetas entre turnos (Sala de pranchetas).
Outros
- Alunos da monitoria reclamam que não possuem material adequado para desenvolver o trabalho,
como pilotos. Faltam horários de monitoria a noite. Houve proposta de cursos de inglês voltado para
engenharia aos sábados. Há reclamações com relação aos aumentos desenfreados nas mensalidades
sem prévio aviso; Melhoria no atendimento do CAE, que possui poucos funcionários para a quantidade
de alunos; Melhorar a divulgação dos cursos, palestras e do calendário como um todo; O acolhimento
na entrada é muito mais efetivo do que a preocupação com os alunos durante o período acadêmico, o
que faz muitos alunos se desligarem; rever os valores das avaliações de segunda chamada; Houve um
problema generalizado com relação a vagas disponibilizadas nas disciplinas e as filas de esperas que
não foram eficientes.
- Biblioteca, muito barulho fora das salas de estudo, falta tomadas próximas as mesas da biblioteca.
Limite de renovação dos livros para que outros possam usar também.
Poucas áreas de estudo na Biblioteca.
- Máquina de recarga do Salvador Card
- Aumentar a quantidade de vagas no estacionamento
- Melhorar o processo de matrícula
- Mais segurança;
- Melhoria no sistema de matrícula (otimização).
INFRAESTRUTURA
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Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
Bom Acervo
FRAGILIDADES
Atendimento
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- Qualidade do wifi (velocidade e intermitência), é pequena (espaço físico).
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumentar o prazo de empréstimo, aumentar o espaço físico;
Mais salas de estudos
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
- Consideravelmente bom;
Bom serviço
FRAGILIDADES
- Não faz sentido quando vc vai renovar tem que trazer o livro;
Falta de acesso pelo celular
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- Se não há fila de espera porque não renovar sem precisar trazer o livro? ;
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- Metrologia só tem 6 livros, aumento da quantidade de livros;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- aumento da quantidade de livros;
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Vários recursos
FRAGILIDADES
- Muitos erros, as vezes o blackboard dá erro no acesso. O requerimento de uma matriz curricular, pedi
para mandar para o PA7 e foi para Feira de Santana;
Frequência de atualização das informações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar os layout, bugs e compatibilidade com outros navegadores.
Sistema mais completo e sem erros.
Melhorar Layout.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- Interação do coordenador com os alunos (pessoalmente), envio indiscriminado de e-mails (alunos do
1° semestre recebendo e-mails dos semestres posteriores).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar a qualidade de atendimento para alunos de transferência e calouros.
Comunicação interna
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POTENCIALIDADES
- Boa
FRAGILIDADES
- A alocação de salas ainda é muito deficiente
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos não utilizaram a ouvidoria.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
Frequência de e-mails;
Envio de propostas de empregos.
FRAGILIDADES
- Demora para responder;
Demora nas respostas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos não utilizaram a ouvidoria.
Banco de dados de informações importantes.
Outros
Sala tecnológica: Qualificar melhor os professores no uso da ferramenta.
Lanchonete: Melhorar a qualidade da comida, mais mesas e rever os valores dos produtos.
Melhoria em algumas cadeiras que não regulam.
INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
- Disponibilidade de um CAE no Pa7; agilidade no atendimento;
FRAGILIDADES
- No prédio do rio vermelho tem pouco atendimento do CAE (nem tudo pode ser feito no prédio, poucos
funcionários atendendo os estudantes);
- Poucas unidades de guichê de atendimento;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- colocar mais colaboradores atendendo no CAE do PA6;
- Aumentar o número de guichês;
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
- Layout do site de matricula.
FRAGILIDADES
– demora de disponibilizar as disciplinas (muito perto do início das aulas). Disciplinas do curso de Eng.
de Petróleo são negligenciadas. Demora na resposta dos requerimentos. Poucas vagas nas turmas e
poucas turmas. Poucos professores qualificados para muitas disciplinas;
- Processo de auxílio a matricula demorado e ineficiente; Queda de sistema durante o processo
rematrícula; Baixa oferta inicial de matérias.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Iniciar mais cedo o processo de matrícula;
- Agilizar o processo de matricula; Aumentar a capacidade dos servidores (sistema); Oferta de todas as
matérias no início do processo de matricula e rematrícula; Oferta de todas as matérias em respectivos
turnos.
Outros
- Colocar um ponto de recarga do salvador card
- Aumentar a quantidade de sala de estudos na biblioteca
- Segurança qualificada
- Aumentar a quantidade de estacionamento
- O tempo de espera da van que leva os alunos para estacionamento do Pestana
- Mais tomadas na sala de aula
- Melhorar acústica das salas;
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- Catraca de biometria para entrada
- Cotas de impressão
- Aumentar quantidade de cantinas
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
- Pertinência nas perguntas
FRAGILIDADES
- Grande número de perguntas
– Vago (respostas engessadas, as vezes não se aplica nenhuma das alternativas). Grande quantidade
de perguntas. Os alunos em geral não fazem o processo de auto avaliação voluntariamente por ser
muito longo;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Colocar um espaço para observação em cada pergunta;
- Sistema de respostas em forma de tabela
Sistema de coleta (não se aplica no PA6)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– colocar um sistema de coleta no PA6
Outros
- Posto de recarga do SalvadorCard

CURSO GESTÃO AMBIENTAL
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( X ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): GESTÃO AMBIENTAL Coordenador(a): NILTON PINTO
Data da reunião: 09/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( X ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( X ) RV
( ) LAPA
( ) FSA
Início: 17:30 Término: 18:30
Nº de participantes:
Estudantes 12
Docentes 4
Colaboradores 2
II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
A realização do seminário foi conduzida por um diálogo aberto e harmonioso para incentivar os
discentes a indicar novas oportunidades de melhora e refletir sobre os esforços institucionais para
fornecer um ensino de melhor qualidade, com participação satisfatória de alunos em termos das
informações colhidas, obtendo desta forma um resultado eficaz e positivo.
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ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
– existem várias ferramentas disponíveis para potencializar
- Aplicações de APS, aplicações dos projetos de extensão, -Metodologia de avaliação, excetuando o
AIC.
- Visitas Técnicas.
- Biblioteca virtual boa.
- Disponibiliza o pacote office.
FRAGILIDADES
– Nem todos os professores utilizam todas as ferramentas disponíveis (Laboratório, BlackBoard, visita
técnica e etc.)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Reestruturar a forma de cobrança do AIC.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
Laboratórios bem equipados. Projetos de extensão e pesquisa
Matriz Atualizada com o Mercado de Trabalho
FRAGILIDADES
– Poucas aulas práticas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aulas práticas em geral e também em laboratório.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
– Nenhuma devido ao formato EAD
- Ferramenta do blackboard.
FRAGILIDADES
– O formato de avaliação à distância desestimula o estudo das mesmas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Dispor de momentos presenciais e dinâmicos.
- Voltar a ser semipresencial.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
– possibilidade de avaliações de formas variadas
- Avaliações como relatórios em práticas e APS.
FRAGILIDADES
- Avaliações de APS muito complexas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alguns Professores devem, diversificar a forma de avaliação.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
– Acontecem com regularidade
- Processo de correção (devolutivas), oportunidade de recuperação de notas em casos.
FRAGILIDADES
- Alguns professores não cumprem os prazos de entrega das provas e lançamento das notas.
- Alguns professores não discutem a prova
PROPOSTAS DE MELHORIAS
-Gabarito e resoluções das provas no blackboard

Acesso e incentivo a pesquisa
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POTENCIALIDADES
- Adequado
- Ok
FRAGILIDADES
– Nenhuma
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Fornecer mais bolsas para os alunos pois a maioria são voluntários,
- Melhorar divulgação
- Ampliar oportunidade de estágio voluntário
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
– Acontece a oferta todos os semestres de uma boa quantidade
FRAGILIDADES
– Falta de incentivo financeiro
- Divulgação das oportunidades, choque de horários das monitorias
- Não tem incentivo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Voltar a aplicar a políticas de bolsas para os monitores.
- Adicionar a nota de alguma forma, cargas horárias das disciplinas.
Outros
Vincular as empresas para promoverem estágios dentro da universidade adequados.
Aumentar o limite para locação de livros na biblioteca
Aumentar o acervo bibliográfico da universidade
Melhorar a comunicação da Central de Atendimento ao Estudante
Melhorar os aparelhos de ar condicionados, muito barulho e fedor em algumas salas do PA07
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
- Incubadora
- Potencialidade satisfatória
FRAGILIDADES
- Falta de oportunidade de estágio.
- Uma maior integração com o mercado de trabalho
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Maior interação entre Universidade e empresas.
- Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
- Projetos de extensões comunitárias, Palestras.
FRAGILIDADES
- Uma maior orientação para os alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
- Programa UNIR – Unifacs Recicla, ótimo projeto
FRAGILIDADES
- Poucos projetos sendo desenvolvidos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
- As salas atendem as expectativas.
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- Ambiente favorável ao estudo.
– Satisfatória em comparação com outras instituições
FRAGILIDADES
- Iluminação e acústica.
- Uma maior quantidade de atividades práticas relacionadas a engenharia.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Professores utilizar microfones.
- supervisão no uso dos equipamentos.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
- computadores bons;
FRAGILIDADES
- furadeira, serradora, torno mecânico, dentre outros equipamentos do laboratório de processos de
fabricação com defeito.
- Problema com o ar condicionados, PA6 e Pa7. Lentes de alguns projetores do PA01, P06 e PA7, Falta
de computadores nos laboratórios Gerais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Manutenção semanal ar condicionado e projetores.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- elevador nunca funcionou; não há vestiário;
- Interligar as áreas de acesso no PA6, Pouca higiene nas instalações sanitárias, pouco bebedouros
PROPOSTAS DE MELHORIA
- salão de jogos e um centro esportivo; um espaço maior para estudos.
- Ampliar o número de vagas.
- Acrescentar vestiário para os alunos.
Estacionamento
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- estacionamento não possui quantidade de vagas adequadas; não há estacionamento para bicicletas;
- Melhorar as instalações do Elevador, estacionamento pequeno.
- estacionamento pequeno, poucas vagas, segurança.
– Não comporta a capacidade de veículos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Manobrista que atenda as normas de segurança no estacionamento ao lado da ZEN, pois ele não
guarda as chaves dos veículos de modo correto.
- Ampliar o número de vagas, estacionamento de bicicletas.
- Transporte para deslocamento do estacionamento até os pavilhões de aula no turno matutino.
Outros
Melhorar opções de lanches e preços dos produtos, mais mesas.
Xerox tem bom valor.
Melhorar os murais (mais chamativos)
Melhorar as informações aos calouros, principalmente nos primeiros dias.
Aumentar o número de funcionários do CAE PA7, principalmente a primeira semana.
Calouros: Apresentação dos coordenadores de curso, visitas nas salas de aula.
Comunicação via e-mail, respostas mais rápidas pelos coordenadores.
Segurança entre os prédios, não existe.
INFRAESTRUTURA
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
- Mesas
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- Limpeza;
- Microondas.
-A área de convivência e de alimentação é satisfatória (PA6) e permite integração entre alunos
FRAGILIDADES
- Poucas mesas e cadeiras
- Apenas 1 micro-ondas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- colocar mais micro-ondas; mais segurança;
-Poucos bancos e mesas, querem uma área para descanso, jogar dominó, etc. Áreas com tomada para
carregar celular ou utilizar os notebooks;
- Aumentar o número de mesas e cadeiras
- Mais áreas cobertas;
- Área para fumantes.
Cantina
POTENCIALIDADES
- Atendimento
- Existem 2 cantinas na área de alimentação, porém os alunos preferem comer nos ambulantes fora da
faculdade
FRAGILIDADES
- Preços elevados; falta de opção;
-Mais opções de cantinas, mais opções de lanche, almoço e janta. O preço está muito alto. Lanche
estragado na cantina da frente, próxima as catracas.
- Preço
- Qualidade
- Poucas opções;
- Preço alto;
- Baixa qualidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- mais lanchonetes; melhorar a estrutura das lanchonetes existentes; Lanche feito na hora; Melhorar a
qualidade do almoço; Aumentar a variedade de sucos
-A sala “. Com” 210 estava com problemas audiovisuais por mais de duas semanas. Aluno reclama da
quantidade de alunos nas “. Com” muita conversa quem senta atrás não absorve o conteúdo.
-Mais opções
- Maior concorrência;
- Preço mais acessível.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
- OK
- As salas são muito bem equipadas
FRAGILIDADES
- problemas nos projetores, caixas de som; computadores dos laboratórios de informática estão
travando; Melhoria na qualidade do WIFI; O Blackboard apresenta lentidão na maioria dos acessos
(fórum avaliativo muito lento);
- Projetores com defeitos;
- Poucas tomadas.
- Rede Wifi, muitas vezes lenta.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- melhorar projetor e piloto eletrônico da sala.com;
- Melhorar as fragilidades.
- Maior assistência técnica
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
- Área de convivência
- A faculdade de uma maneira geral é bem estruturada
FRAGILIDADES
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- não há vagas suficientes para os alunos nos estacionamentos e os fiscais da AMO são arrogantes;
burocracia com relação a entrada e saída dos alunos, lentidão nas catracas (Principalmente no PA7);
- SOL
- Infraestrutura não suporta tempos chuvosos;
- Água dos bebedouros sem qualidade (gosto ruim);
- Sem análise de qualidade da água.
- Passarela do anexo do Pa6 com defeitos.
- Problemas no Banheiro do PA1 e Campus sem segurança (abandonado);
- Muitas cadeiras defeituosas e pequenas;
- Salas com odores ruins (mofo, etc).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- armários rotativos para os alunos; mais salas de estudos; Faixa de pedestres na frente do PA6; Mais
tomadas nas salas de aulas e bibliotecas para os alunos; Manutenção nos ar-condicionado, pois alguns
são muito barulhentos;
- Ar condicionado 204 com problemas, sala 118, 214 e 004 com cheiro de mofo no ar condicionado.
Ar condicionado da Práxis (Empresa Junior) quebrado há dois meses.
Torneiras dos sanitários são malfeitas, molham mais a bancada do que o lavatório;
- Comprovação da qualidade da água;
- Manutenção da passarela do anexo do Pa6;
- Utilizar mão de obra dos estudantes (estágios);
- Cadeiras com apoio para os livros maiores.
- Instalação de chuveiros nos banheiros
Laboratórios
POTENCIALIDADES
- Organizados
- Laboratório de Fluxo – MÁQUINA QUEBRADA
- Atendimento dos técnicos;
- Equipamentos;
FRAGILIDADES
- Acessibilidade;
-Alguns instrumentos dos laboratórios precisam de manutenção
-Nos períodos de provas EAD os laboratórios de uso geral são ocupados, os alunos ficam sem poder
usar
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- cota de impressão para os alunos;
- Mais computadores e mais programas;
- Melhorar máquinas dos labs de informática
- Atualizar os softwares dos computadores
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
- Preço.
- A área de Xerox tem amplos recursos
FRAGILIDADES
- Problemas em cópias coloridas;
- Poucos funcionários para alta demanda de estudantes.
- No PA7 a impressão só pode ser feita em arquivo PDF
- As maquinas sempre se quebram em tempos de muita demanda
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- cota de impressão para os alunos;
- Cota de xerox, deveria voltar, filas enormes em horário de pico. Mais uma atendente.
Dificuldade de impressão colorida;
- COTA PARA ESTUDANTE
- Voltar para R$ 0,10.
- Aceitar cartões (Pelo menos débito).
- Aumentar a manutenção
Higienização das instalações
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POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- Banheiros sujos
- Limpeza aos sábados.
- Em geral não há o que reclamar
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Ventilação dos sanitários adaptados.
- Limpeza das pranchetas entre turnos (Sala de pranchetas).
Outros
Melhorar a divulgação dos cursos, palestras e do calendário como um todo;
- Biblioteca, muito barulho fora das salas de estudo, falta tomadas próximas as mesas da biblioteca.
Limite de renovação dos livros para que outros possam usar também.
Poucas áreas de estudo na Biblioteca.
- Aumentar a quantidade de vagas no estacionamento
- Melhorar o processo de matrícula
- Mais segurança;
- Melhoria no sistema de matrícula (otimização).
- Área para pratica de esportes
- Demora para abrir as salas
INFRAESTRUTURA
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
Bom Acervo
FRAGILIDADES
Atendimento
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- Qualidade do wifi (velocidade e intermitência), é pequena (espaço físico).
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumentar o prazo de empréstimo, aumentar o espaço físico;
Mais salas de estudos
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
- Consideravelmente bom;
Bom serviço
FRAGILIDADES
- Não faz sentido quando vc vai renovar tem que trazer o livro;
Falta de acesso pelo celular
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- Se não há fila de espera porque não renovar sem precisar trazer o livro? ;
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- Metrologia só tem 6 livros, aumento da quantidade de livros;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- aumento da quantidade de livros;
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Vários recursos
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FRAGILIDADES
- Muitos erros, as vezes o blackboard dá erro no acesso. Frequência de atualização das informações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar os layout, bugs e compatibilidade com outros navegadores.
Sistema mais completo e sem erros.
Melhorar Layout.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- Interação do coordenador com os alunos (pessoalmente), envio indiscriminado de e-mails (alunos do
1° semestre recebendo e-mails dos semestres posteriores).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar a qualidade de atendimento para alunos de transferência e calouros.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
- Boa
FRAGILIDADES
- A alocação de salas ainda é muito deficiente
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos não utilizaram a ouvidoria para elogiar boas ações e professores excelentes
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
Frequência de e-mails;
Envio de propostas de empregos.
FRAGILIDADES
- Demora para responder;
Demora nas respostas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos não utilizaram a ouvidoria para elogiar boas ações e professores excelentes
Banco de dados de informações importantes.
Outros
Lanchonete: Melhorar a qualidade da comida, mais mesas e rever os valores dos produtos.
Melhoria em algumas cadeiras que não regulam.
INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
- Disponibilidade de um CAE no Pa7; agilidade no atendimento;
FRAGILIDADES
- Poucas unidades de guichê de atendimento;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- colocar mais colaboradores atendendo no CAE do PA6;
- Aumentar o número de guichês;
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
- Layout do site de matricula.
FRAGILIDADES
– Aprimorar o processo de matrícula, demora em alguns casos, retorno de informações na CAE
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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– Iniciar mais cedo o processo de matrícula;
- Agilizar o processo de matricula; Aumentar a capacidade dos servidores (sistema); Oferta de todas as
matérias no início do processo de matricula e rematrícula; Oferta de todas as matérias em respectivos
turnos.
Outros
- Aumentar a quantidade de sala de estudos na biblioteca
- Segurança qualificada
- Aumentar a quantidade de estacionamento
- Aumentar o número de tomadas na sala de aula
- Melhorar acústica das salas;
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
- Adequada, e nada a reclamar, muito transparente
FRAGILIDADES
- Grande número de perguntas
-Os alunos em geral não fazem o processo de auto avaliação voluntariamente por ser muito longo;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Ampliar o tempo das respostas
- Sistema mais claro
Sistema de coleta (não se aplica no PA6)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS

CURSO PETRÓLEO E GÁS
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( X ) EAETI
Curso(s): ENGENHARIA DE PETRÓLEO
Coordenador(a): _Diniz Alves de Santana Silva
Data da reunião: 13/11/2018 e 14/11/2018
Horário: ( x ) MANHÃ
( x ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( X ) RV
( ) LAPA
(
Início: ___:___
Término: ___:__(ver anexo listas de presença)
Nº de participantes:
Estudantes ____
Docentes ____
Colaboradores _____

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
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ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
– existem várias ferramentas disponíveis para potencializar
- Aplicações de APS, projetos como o ARHTE, Sistema das salas (.COM), aplicações dos projetos de
extensão, incentivo de assistir trabalhos de conclusão de curso(TCCs).
-Metodologia de avaliação, excetuando o AIC.
- Simulado Enade.
- Biblioteca virtual boa.
- Disponibiliza o pacote office.
- Projeto Arhte.
FRAGILIDADES
– Nem todos os professores utilizam todas as ferramentas disponíveis (Laboratório, BlackBoard, visita
técnica e etc.)
- Vínculo da nota do AIC com a AV-2
- AIC
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Fazer mais visita técnica, aulas práticas mais estudos de casos voltados a vida profissional.
- Rever a forma de cobrança do AIC.
- Retirar o AIC.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
– Deficiente
- Laboratórios bem equipados. Estímulos de projetos dentro dos laboratórios por alguns poucos
professores. Projetos que desenvolvem estudantes, por partes de poucos professores.
Teoria boa
FRAGILIDADES
– Poucas aulas práticas, faltam equipamentos específicos para área de petróleo, equipamentos não
funcionam.
- Capacidades dos laboratórios inferior a quantidade de alunos nas disciplinas, não tem relação teoria
prática de forma efetiva. Os professores doutores e mestres, que se quer estimulam estudantes a
pesquisas e outras atividades acadêmicas.
Falta prática
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Dispor de mais aulas práticas nos laboratórios e realizar reparos no mesmo, alinhar visita técnica em
conjunto com aula teórica.
- Rever as ementas e cargas horárias das disciplinas
- Aulas práticas em geral e também em laboratório.
- Mais visitas técnicas.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
– Nenhuma devido ao formato EAD
- Ferramenta do blackboard.
FRAGILIDADES
– O formato de avaliação à distância desestimula o estudo das mesmas.
- Disciplinas que não fazem sentido ser EAD (estatística), forma de cobrança do conhecimento,
inadequados vídeos em língua estrangeira sem legendas.
- Muito crédito por disciplina
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Dispor de momentos presenciais e dinâmicos.
- Voltar a ser semipresencial.
- Reduzir a creditação das disciplinas humanísticas
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- Voltar a ser semipresencial.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
– possibilidade de avaliações de formas variadas
- Avaliações como relatórios em práticas e APS.
FRAGILIDADES
– Alguns professores colocam em avaliação um nível de cobrança maior do que foi apresentado em
sala de aula.
- Avaliações da sala (. COM) objetivas não fazem sentido para algumas disciplinas que envolvam
cálculo por exemplo, Prova AIC (como está sendo computada na nota atualmente não agrada a maioria)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar a didática.
- Particionar as avaliações ao longo da unidade, diversificar a forma de avaliação.
- Ter mais projetos de engenharia ao longo do curso
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
– Acontecem com regularidade
- Processo de correção (devolutivas), oportunidade de recuperação de notas em casos.
FRAGILIDADES
– Demora na entrega das notas, embora a avaliação tenha sido corrigida dentro dos 15 dias.
- Alguns professores não cumprem os prazos de entrega das provas e lançamento das notas.
- Alguns professores não discutem a prova
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Disponibilizar as resoluções pelo blackboard, fazer a resolução em sala uma semana após a
aplicação da prova.
- Sensibilizar alguns professores quanto a intransigência nos critérios das correções.
-Gabarito e resoluções das provas no blackboard
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
– Insuficiente
- Reconhecimentos do meio profissional e da sociedade como o toldo.
- Ok
FRAGILIDADES
– Difícil acesso, na maioria das vezes não acontece pela plataforma de inscrição e sim por meio de
comunicação direta (Aluno-Professor) no intuito de ajudar os docentes nos trabalhos de pesquisa, e não
por ideias dos próprios alunos. A divulgação é insuficiente.
- Má divulgação das oportunidades
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Fornecer mais bolsas para os alunos pois a maioria são voluntários, e melhorar a divulgação bem
como o ambiente de trabalho do aluno.
- Gerar mais oportunidades de pesquisa, a instituição contribuir mais com os incentivos a pesquisa.
- Melhorar divulgação
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
– existe a oferta todos os semestres de uma boa quantidade
- Proposta dos professores para que alunos se tornem monitores
FRAGILIDADES
– Falta de incentivo financeiro
- Divulgação das oportunidades, choque de horários das monitorias
- Não tem incentivo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
– Voltar a aplicar a políticas de bolsas para os monitores.
- Acréscimo de nota de alguma forma, cargas horárias das disciplinas.
- Incentivo financeiro para a monitoria
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Outros
Vincular as empresas para promoverem estágios dentro da universidade adequados.
Mensalidade muito cara, aumentando cada vez mais a cada semestre sem razão alguma e nem retorno.
Aumentar o limite para locação de livros na biblioteca
Aumentar o acervo bibliográfico da universidade
Equiparar estrutura quanto ao Campus da Tancredo Neves
Aumentar as vagas do estacionamento
Implementar vestiário com local de banho
Promover eventos socioculturais
Instalar guarda volumes para os alunos nos corredores
Ampliar as áreas de convívios
Melhorar a comunicação da Central de Atendimento ao Estudante
Colocar a catraca biométrica
Aumentar o número de restaurantes e lanchonetes dentro da universidades
Aumentar a quantidade de turmas por matéria (reduzir quantidade de alunos por turma e a quantidade
de professor)
Aumentar a quantidade de áreas de estudo na biblioteca
Melhorar os ar condicionados
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
- Incubadora (arhte)
- Potencialidade satisfatória
FRAGILIDADES
- Falta de oportunidade de estágio.
- Uma maior integração com o mercado de trabalho
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Maior interação entre Universidade e empresas.
- Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
- Projetos de extensões comunitárias, Palestras.
FRAGILIDADES
- Uma maior orientação para os alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
- Bandas de música (pa6)
FRAGILIDADES
- Poucos projetos sendo desenvolvidos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Os alunos Calouros não tiveram informações sobre o tema.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
- As salas atendem as expectativas.
- Ambiente favorável ao estudo.
– Satisfatória em comparação com outras instituições
FRAGILIDADES
- Durante o preenchimento deste questionário, houve uma queda de energia que é frequente desde o
início do semestre. (sala 106 – pa7)
- Iluminação e acústica.
- Uma maior quantidade de atividades práticas relacionadas a engenharia.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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- falta isolamento acústico na sala.com
- Professores utilizar microfones.
- supervisão no uso dos equipamentos.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
- computadores bons;
FRAGILIDADES
- furadeira, serradora, torno mecânico, dentre outros equipamentos do laboratório de processos de
fabricação com defeito.
- Problema com o ar condicionados, PA6 e Pa7. Lentes de alguns projetores do PA01, P06 e PA7, Falta
de computadores nos laboratórios Gerais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- Manutenção semanal ar condicionado e projetores.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- elevador nunca funcionou; não há vestiário;
- Interligar as áreas de acesso no PA6, Pouca higiene nas instalações sanitárias, pouco bebedouros
PROPOSTAS DE MELHORIA
- salão de jogos e um centro esportivo; um espaço maior para estudos.
- Ampliar o número de vagas.
- Acrescentar vestiário para os alunos.
Estacionamento
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- estacionamento não possui quantidade de vagas adequadas; não há estacionamento para bicicletas;
- Melhorar as instalações do Elevador, estacionamento pequeno.
- estacionamento pequeno, poucas vagas, segurança.
– Não comporta a capacidade de veículos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Manobrista que atenda as normas de segurança no estacionamento ao lado da ZEN, pois ele não
guarda as chaves dos veículos de modo correto.
- Ampliar o número de vagas, estacionamento de bicicletas.
- Transporte para deslocamento do estacionamento até os pavilhões de aula no turno matutino.
Outros
Melhorar opções de lanches e preços dos produtos, mais mesas.
Xerox tem bom valor.
Melhorar os murais (mais chamativos)
Melhorar as informações aos calouros, principalmente nos primeiros dias.
Aumentar o número de funcionários do CAE PA7, principalmente a primeira semana.
Calouros: Apresentação dos coordenadores de curso, visitas nas salas de aula.
Comunicação via e-mail, respostas mais rápidas pelos coordenadores.
Segurança entre os prédios, não existe.

INFRAESTRUTURA
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
- Mesas
- Limpeza;
- Microondas.
FRAGILIDADES
- Poucas mesas e cadeiras
- Poucas cadeiras e mesas;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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- colocar mais micro-ondas; mais segurança;
-Poucos bancos e mesas, querem uma área para descanso, jogar dominó, etc. Áreas com tomada para
carregar celular ou utilizar os notebooks;
- Aumentar o número de mesas e cadeiras
- Mais áreas cobertas;
- Área para fumantes.
Cantina
POTENCIALIDADES
- Atendimento
FRAGILIDADES
- Preços elevados; falta de opção;
-Mais opções de cantinas, mais opções de lanche, almoço e janta. O preço está muito alto. Lanche
estragado na cantina da frente, próxima as catracas.
- Preço
- Qualidade
- Poucas opções;
- Preço alto;
- Baixa qualidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- mais lanchonetes; melhorar a estrutura das lanchonetes existentes;
-A sala “. Com” 210 estava com problemas audiovisuais por mais de duas semanas. Aluno reclama da
quantidade de alunos nas “. Com” muita conversa quem senta atrás não absorve o conteúdo.
-Mais opções
- Maior concorrência;
- Preço mais acessível.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
- OK
- Sala.com
FRAGILIDADES
- problemas nos projetores, caixas de som; computadores dos laboratórios de informática estão
travando; Melhoria na qualidade do WIFI; O Blackboard apresenta lentidão na maioria dos acessos
(fórum avaliativo muito lento);
- Projetores com defeitos;
- Poucas tomadas.
- Rede Wifi, muitas vezes lenta.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- melhorar projetor e piloto eletrônico da sala.com;
- Melhorar as fragilidades.
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
- Área de convivência
FRAGILIDADES
- não há vagas suficientes para os alunos nos estacionamentos e os fiscais da AMO são arrogantes;
burocracia com relação a entrada e saída dos alunos, lentidão nas catracas (Principalmente no PA7);
- SOL
- Infraestrutura não suporta tempos chuvosos;
- Água dos bebedouros sem qualidade (gosto ruim);
- Sem análise de qualidade da água.
- Passarela do anexo do Pa6 com defeitos.
- Problemas no Banheiro do PA1 e Campus sem segurança (abandonado);
- Muitas cadeiras defeituosas e pequenas;
- Salas com odores ruins (mofo, etc).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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- armários rotativos para os alunos; mais salas de estudos; Faixa de pedestres na frente do PA6; Mais
tomadas nas salas de aulas e bibliotecas para os alunos; Manutenção nos ar-condicionado, pois alguns
são muito barulhentos;
- Ar condicionado 204 com problemas, sala 118, 214 e 004 com cheiro de mofo no ar condicionado.
Ar condicionado da Práxis (Empresa Junior) quebrado há dois meses.
Torneiras dos sanitários são malfeitas, molham mais a bancada do que o lavatório;
- Comprovação da qualidade da água;
- Manutenção da passarela do anexo do Pa6;
- Utilizar mão de obra dos estudantes (estágios);
- Cadeiras com apoio para os livros maiores.
Laboratórios
POTENCIALIDADES
- Organizados
- Laboratório de Fluxo – MÁQUINA QUEBRADA
- Atendimento dos técnicos;
- Equipamentos;
FRAGILIDADES
- Acessibilidade;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- cota de impressão para os alunos;
- Mais computadores e mais programas;
- Melhorar máquinas dos labs de informática
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
- Preço.
FRAGILIDADES
- Problemas em cópias coloridas;
- Poucos funcionários para alta demanda de estudantes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- cota de impressão para os alunos;
- Cota de xerox, deveria voltar, filas enormes em horário de pico. Mais uma atendente.
Dificuldade de impressão colorida;
- COTA PARA ESTUDANTE
- Impressoras maiores – Para projetos (A0, A1...)
- Voltar para R$ 0,10.
- Aceitar cartões (Pelo menos débito).
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- Banheiros sujos
- Limpeza aos sábados.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Ventilação dos sanitários adaptados.
- Limpeza das pranchetas entre turnos (Sala de pranchetas).
Outros
- Alunos da monitoria reclamam que não possuem material adequado para desenvolver o trabalho,
como pilotos. Faltam horários de monitoria a noite. Houve proposta de cursos de inglês voltado para
engenharia aos sábados. Há reclamações com relação aos aumentos desenfreados nas mensalidades
sem prévio aviso; Melhoria no atendimento do CAE, que possui poucos funcionários para a quantidade
de alunos; Melhorar a divulgação dos cursos, palestras e do calendário como um todo; O acolhimento
na entrada é muito mais efetivo do que a preocupação com os alunos durante o período acadêmico, o
que faz muitos alunos se desligarem; rever os valores das avaliações de segunda chamada; Houve um
problema generalizado com relação a vagas disponibilizadas nas disciplinas e as filas de esperas que
não foram eficientes.
- Biblioteca, muito barulho fora das salas de estudo, falta tomadas próximas as mesas da biblioteca.
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Limite de renovação dos livros para que outros possam usar também.
Poucas áreas de estudo na Biblioteca.
- Máquina de recarga do Salvador Card
- Aumentar a quantidade de vagas no estacionamento
- Melhorar o processo de matrícula
- Mais segurança;
- Melhoria no sistema de matrícula (otimização).
INFRAESTRUTURA
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
Bom Acervo
FRAGILIDADES
Atendimento
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- Qualidade do wifi (velocidade e intermitência), é pequena (espaço físico).
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumentar o prazo de empréstimo, aumentar o espaço físico;
Mais salas de estudos
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
- Consideravelmente bom;
Bom serviço
FRAGILIDADES
- Não faz sentido quando vc vai renovar tem que trazer o livro;
Falta de acesso pelo celular
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- Se não há fila de espera porque não renovar sem precisar trazer o livro? ;
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- Metrologia só tem 6 livros, aumento da quantidade de livros;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos usaram pouco a estrutura da biblioteca;
- aumento da quantidade de livros;
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Vários recursos
FRAGILIDADES
- Muitos erros, as vezes o blackboard dá erro no acesso. O requerimento de uma matriz curricular, pedi
para mandar para o PA7 e foi para Feira de Santana;
Frequência de atualização das informações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar os layout, bugs e compatibilidade com outros navegadores.
Sistema mais completo e sem erros.
Melhorar Layout.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- Interação do coordenador com os alunos (pessoalmente), envio indiscriminado de e-mails (alunos do
1° semestre recebendo e-mails dos semestres posteriores).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Melhorar a qualidade de atendimento para alunos de transferência e calouros.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
- Boa
FRAGILIDADES
- A alocação de salas ainda é muito deficiente
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos não utilizaram a ouvidoria.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
Frequência de e-mails;
Envio de propostas de empregos.
FRAGILIDADES
- Demora para responder;
Demora nas respostas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Alunos não utilizaram a ouvidoria.
Banco de dados de informações importantes.
Outros
Sala tecnológica: Qualificar melhor os professores no uso da ferramenta.
Lanchonete: Melhorar a qualidade da comida, mais mesas e rever os valores dos produtos.
Melhoria em algumas cadeiras que não regulam.
INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – No prédio do rio vermelho tem pouco atendimento do CAE (nem tudo pode ser feito
no prédio, poucos funcionários atendendo os estudantes).
PROPOSTAS DE MELHORIAS - colocar mais colaboradores atendendo no CAE do PA6.
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – demora de disponibilizar as disciplinas (muito perto do início das aulas). Disciplinas
do curso de Eng. de Petróleo são negligenciadas. Demora na resposta dos requerimentos. Poucas
vagas nas turmas e poucas turmas. Poucos professores qualificados para muitas disciplinas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Iniciar mais cedo o processo de matrícula.
Outros
- Colocar um ponto de recarga do salvador card
- Aumentar a quantidade de sala de estudos na biblioteca
- Segurança qualificada
- Aumentar a quantidade de estacionamento
- O tempo de espera da van que leva os alunos para estacionamento do Pestana
- Mais tomadas na sala de aula
- Melhorar acústica das salas;
- Catraca de biometria para entrada
- Cotas de impressão
- Aumentar quantidade de cantinas
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AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – Vago (respostas engessadas, as vezes não se aplica nenhuma das alternativas).
Grande quantidade de perguntas. Os alunos em geral não fazem o processo de auto avaliação
voluntariamente por ser muito longo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Colocar um espaço para observação em cada pergunta.
Sistema de coleta (não se aplica no PA6)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS – colocar um sistema de coleta no PA6
INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES – Disponibilidade de um CAE no Pa7; agilidade no atendimento.
FRAGILIDADES – Poucas unidades de guichê de atendimento.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Aumentar o número de guichês.
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES – Layout do site de matricula.
FRAGILIDADES – Processo de auxílio a matricula demorado e ineficiente; Queda de sistema durante o
processo rematrícula; Baixa oferta inicial de matérias.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Agilizar o processo de matricula; Aumentar a capacidade dos
servidores (sistema); Oferta de todas as matérias no início do processo de matricula e rematrícula;
Oferta de todas as matérias em respectivos turnos.
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES – Pertinência nas perguntas.
FRAGILIDADES – Grande número de perguntas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Sistema de respostas em forma de tabela.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES – Não se aplica.
FRAGILIDADES – Não se aplica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Não se aplica.
Outros – Posto de recarga do SalvadorCard
INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – No prédio do rio vermelho tem pouco atendimento do CAE (nem tudo pode ser feito
no prédio, poucos funcionários atendendo os estudantes).
PROPOSTAS DE MELHORIAS - colocar mais colaboradores atendendo no CAE do PA6.
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – demora de disponibilizar as disciplinas (muito perto do início das aulas). Disciplinas
do curso de Eng. de Petróleo são negligenciadas. Demora na resposta dos requerimentos. Poucas
vagas nas turmas e poucas turmas. Poucos professores qualificados para muitas disciplinas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Iniciar mais cedo o processo de matrícula.
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Outros
- Colocar um ponto de recarga do salvador card
- Aumentar a quantidade de sala de estudos na biblioteca
- Segurança qualificada
- Aumentar a quantidade de estacionamento
- O tempo de espera da van que leva os alunos para estacionamento do Pestana
- Mais tomadas na sala de aula
- Melhorar acústica das salas;
- Catraca de biometria para entrada
- Cotas de impressão
- Aumentar quantidade de cantinas
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – Vago (respostas engessadas, as vezes não se aplica nenhuma das alternativas).
Grande quantidade de perguntas. Os alunos em geral não fazem o processo de auto avaliação
voluntariamente por ser muito longo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Colocar um espaço para observação em cada pergunta.
Sistema de coleta (não se aplica no PA6)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS – colocar um sistema de coleta no PA6

CURSO REDES DE COMPUTADORES
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( X ) EAETI
Curso (s): Redes de Computadores
Coordenador(a): Daniela Barreto Araújo
Data da reunião: 12/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( x ) NOITE
Local: ( X ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Início: 19h Término: 21h
Nº de participantes:
Estudantes:62
Docentes: 3
Colaboradores 14

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.

III - Considerações finais
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Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
Contribuição dos alunos calouros
Contemplar informações elencadas na conversa com os alunos.
•
Algumas disciplinas como: Arquitetura de Servidor, poderia haver uma introdução teórica antes
das aulas práticas facilitando a compreensão dos alunos;
•
O horário da disciplina Sistema de Numeração começar as 17:00 dificultando a frequências dos
alunos que trabalham;
•
A orientação do portal blackboarb para disciplinas online não são claras;
•
Sugestão para inclusão da disciplina Inglês técnico;
•
Algumas provas poderiam ser menos complexas como por exemplo: Introdução a Redes,
Arquitetura de Servidores e etc;
•
Algumas avalições poderiam ser divididas em mini testes e trabalhos;
•
O relacionamento entre professores e alunos poderia ser melhor trabalho de forma a facilitar a
empatia e sua interação (Alunos tímidos);
•
Falta monitoria no curso;
•
Os projetos de impacto social e econômico tem pouca visibilidade para comunidade acadêmica;
•
As atividades artísticas e culturais tem pouca visibilidade para comunidade acadêmica;
•
O campus Professor Barros não oferece instalações confortáveis para os alunos de forma a
proporcionar o seu bem estar. Os diferentes campi poderiam oferecer o mesmo nível de conforto (por
exemplo CTN);
•
Os equipamentos de informática necessitam de revisão periódicas;
•
O campus professor Barros não oferece conforto e espaço suficiente para área de alimentação;
•
A projeção poderia ser realizada em tela em sala de aula e não diretamente no quadro;
•
Algumas cadeiras em sala de aula necessitam de revisão;
•
Os laboratórios necessitam de mais máquinas para turmas numerosas;
•
As águas dos bebedouros são fracas;
•
A maior parte do acervos de TI está no campus Rio vermelho;
•
O acesso ao Wifi no campus Professor Barros é insatisfatório;
•
A UNIFACS poderia ser mais flexível as demandas dos discentes, por exemplo, Horário de
disciplinas para estudantes trabalhadores;
A apresentação do seminário foi inicialmente mal recebida e a princípio rejeitada pela turma. A
repercussão inicial foi muito negativa, pois os alunos não queriam que o tempo de aula fosse tomado
pela atividade.
Como uma boa parte da turma estava presente antes do início do horário oficial da aula foi negociado
que as atividades se iniciariam antes.
No momento das sugestões os alunos novamente manifestaram seu desagrado e não quiseram a
princípio apresentar contribuições. Após alguns momentos e alguma conversa houve concordância em
apresentar respostas a alguns tópicos.
Um relator foi escolhido e os alunos concordaram em responder ao questionário. Desta forma a
atividade foi encerrada com a tensão controlada e a aula normal foi aplicada conforme o planejado,
pacificando desta forma a turma.
Do docente: Sugere-se que este tipo de procedimento deva estar agendado no calendário a fim de
evitar repercussões negativas, ou ser avisado com uma boa antecedência.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS – disponibilizar um sistema de quiz dentro do blackboard.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
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FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS_. As atividades da disciplina de cabeamento estruturado deveriam ser
realizadas em um laboratório com material e infraestrutura apropriada, pois relataram que estas
atividades são realizadas em sala de aula normal e que o material disponibilizado em laboratório é
insuficiente para esta finalidade.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Existem muitas notas adicionais (AIC, APS, ARHTE) e o
arredondamento da nota prejudica as avaliações.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Deve ser melhorado o incentivo a pesquisa.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS – A forma de funcionamento da monitoria não atende ao aluno
trabalhador. Usar o Blackboard para monitoria. Ter um aluno na sala de aula como monitor.
Outros
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Desconhecimento de projetos voltados para desenvolvimento econômico/social.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Maior divulgação e incentivo a inclusão de projetos sociais, tendo mais
palestras e interação com a comunidade em geral.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Desconhecimento de projetos voltados para desenvolvimento social, Curso com
pouca inclinação para tendências do mercado.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Maior participação da Universidade no incentivo a visitação em
creches, escolas públicas, dando o apoio econômico para desenvolvimentos de soluções para estas
áreas mais carentes.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: pouca promoção e desconhecimento do assunto, quase zero de divulgação
PROPOSTAS DE MELHORIAS: - maior divulgação com um maior fomento entre os cursos e corpo
discente. Maior apoio da Universidade para mobilização entre os cursos.
Outros
Mais disciplinas com programação, como PHP, html, etc.
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INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Segurança do ambiente, com poucos profissionais capacitados. Salas com poucos
equipamentos e mobílias adequadas, tomadas insuficientes.
Rack acessível a qualquer aluno, podendo ser desligado por pessoas mal-intencionadas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Melhorar as instalações para o curso de Redes de Computadores
Softwares emulador de roteador (VIRL)
Servidor de virtualização
Aumento de memória dos computadores do laboratório
Trocar mobiliário dos laboratórios de informática (mesas largas)
Instalação de um filtro (bebedouro) na sala dos professores na Lapa
Criação de VLANS para segmentas os laboratórios, materiais para os cursos de redes como alicates de
clinpagem, cabos variados (fibra, cat6). Armários para guardar material (guarda volumes). Mudança da
iluminação do quadro/salas.
Todos os computadores deveriam ter DUAL BOOT.
Promover visitações a empresas, visita em campo.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: - Elevadores com problema, computadores obsoletos, bebedouros sem agua, com
agua quente.
PROPOSTAS DE MELHORIAS :
Melhorar a manutenção dos equipamentos e mobiliário do laboratório.
Melhorar as salas, melhor os banheiros.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estacionamento
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Quantidades de vagas insuficientes para os alunos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Falta de vagas para os professores na Lapa.
Melhorar o controle de acesso aos carros.
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Deveria ter instalações melhores para os funcionários no CPB e Rio Vermelho..
Cantina
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Manutenção preventiva dos recursos audiovisuais
Verificar a questão da vida útil da lâmpada do projetor, pois as definições de cores RGB estão
péssimas, não possibilitando uma apresentação eficiente do conteúdo apresentado em sala.
Recuperação e conservação das instalações físicas
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POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Cabos expostos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sala de aula insalubre no PA6 e PA7
Manutenção preventiva
Não deveriam acontecer obras no período de aulas.
Muita dificuldade para conseguir aprovação financeira para execução das obras.
Laboratórios
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Máquinas obsoletas não provendo recurso suficiente para realizar os laboratórios que
são mencionados no plano de ensino, máquinas não suficientes para quantidade de alunos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Adquirir máquinas com melhor processamento, para que seja possível realizar os laboratórios de aula.
Aumentar de quantidade de laboratórios (principalmente na Lapa)
Equipamentos melhores para disciplinas que necessitam de recursos robustos.
Ferramentas como o Packet tracer deveriamser disponibilizadas nos laboratórios, assim como virtual
box para virtualização e o aplicativo Wireshark para análise de trafego de pacotes na rede. Eles
informam que sua respectiva conta não tem permissão para instalação nas estações de trabalho.
Laboratórios para aulas práticas poderiam ser previamente configurados para que não fosse
comprometida parte considerável do tempo de aula com a instalação dos aplicativos para as práticas,
como foi citado no exemplo da disciplina de Serviços de Redes para download da imagem de uma
distribuição Linux para que somente depois fossem instalados os aplicativos.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar na Lapa para professores e alunos.
Reajuste do preço ou cota gratuita para os alunos.
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Falta de sabão, papel, vazamento, banheiro sujo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Os alunos sugeriram pelo menos um sanitário com chuveiro.
Atender o que está incluso nas fragilidades para um melhor ambiente.
Outros
Cursos de extensão voltado para o curso de redes, no qual tenha o custo acessível, mini seminários aos
sábados voltado a redes gratuitamente.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Muito desatualizado. Alunos não usam frequentemente e muitas respostas estão lá, mas eles não leem
ou não absorvem.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o sistema de rechamadas, aulas adicionais e etc. (Refazer o sistema)
Notas atualizadas apenas no dia seguinte é inaceitável.
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Wifi não atende a demanda necessária.
Deveria melhorar, atualizando os números dos telefones.
Disponibilizar documentos de procedimentos para várias áreas.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Excesso de e-mails de comunicação.
Apoio não recebe as informações detalhadas para repassar aos alunos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
O excesso prejudica a absorção.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Caderneta eletrônica muito deficitária.
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Informações deveriam ser enviadas para todos os funcionários, com um plano de comunicação, com
datas, procedimentos, ... não somente da matrícula. Exemplo: assinatura de atas, diplomas e
certificados, datas de formaturas, extraordinário saber, laureados, mérito acadêmico, ...
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Rever todo o processo de matrícula para melhor atender aos estudantes e reduzir o grande fluxo de
atendimento pessoais.
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
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Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Voltar a bloquear o portal até a resposta do aluno.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Link não funciona, sistema fora do ar, atualização deficitária.

CURSO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( X ) EAETI
Curso (s): Sistemas de Informação
Coordenador (a): Daniela Barreto Araújo
Data da reunião: 12/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( ) NOITE
Local: ( X ) CPB
( ) CTN
( X ) RV
( ) LAPA
(
Início: 07:15 Término: 09:55
Nº de participantes:
Estudantes :190
Docentes:3
Colaboradores: 16

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
Contribuição dos alunos calouros
- Contemplar informações elencadas na conversa com os alunos.
- Lanches mais baratos.
- Colocar almofadas nos móveis de cimento da área comum
- Salas de estudo no Rio Vermelho ocupadas apenas por um aluno, quando deveria ser somente
grupos.
- Agendamento de salas de estudo por horário na biblioteca
- Laboratório de uso geral sempre lotados após as 10hs da manhã, aumentar o número de micros ou
laboratórios.
- Melhorar o portal do ARHTE
- Orientação presencial em sala de aula sobre funcionamento das matérias EAD
- Melhorar a comunicação entre coordenação administrativa e alunos
- Melhorar interface ao usuário do portal do aluno e do blackboard
- Cadeiras de sala de aula totalmente desconfortáveis
- Inserir os cursos de TI no cenário de esportes eletrônicos – Games
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-Manutenção dos bebedouros e elevadores.
-Rondas e apoio de segurança externo ao campus da Lapa.
-Internet livre no computador pessoal.
-O portal do estudante precisa ter o seu frontend melhorado. A seção do financeiro do portal, não
funciona.
-Construção de uma praça de alimentação no campus da Lapa. Pois existem poucas opções de
empresas o que ocasiona um alto custo nos lanches.
Manutenção e criação de novas salas de
estudos na biblioteca.
-Criar um laboratório livre para estudos e fazer um upgrade no hardware do laboratório

ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADE: Sim, especialmente quando se utilizam ferramentas de gameficação como o
Kahoot e Socrative que estimulam uma competição saudável e com aprendizagem. Para outras formas
(Poe exemplo PBL), deverá haver maior preparação do professor e da turma para adoção.
FRAGILIDADES:
Sobre o Labs Gerais: A disposição de computadores nos laboratórios, com
recursos melhores. Em especial para os cursos de Computação.
Sobre Labs de Computação: Permitir maior possibilidade de configuração e instalação de softwares.
Sobretudo para alunos de TI. Por favor usem Linux.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – disponibilizar um sistema de quiz dentro do blackboard.
Configurar o Black Board para que sejam enviadas mensagens diretamente também para o email
secundário cadastrado pelo aluno quando do registro de uma atividade no Black Board pelo professor.
Atualmente mensagens de registro de atividade estão sendo enviadas somente para o email primário
cadastrado pelo aluno. O email primário e secundário estão sendo utilizados no Black Board somente
para envio de mensagens quando o professor envia um "Aviso".
Para as matérias EAD: Além das aulas a distância, seria ideal proporcionar algumas aulas presenciais
(talvez aulas em auditórios). Ainda no EAD, elaboração de materiais didáticos específicos por
professores de referência para cada matéria.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
alguns professores focam mais na teoria do que na prática.
Foi indicado que nem todas as disciplinas possuem carga horária suficiente de prática e, que há
situações que nem sempre fica claro o entendimento em disciplinas onde isso ocorre.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: A Laureate deveria orientar os professores propondo mais atividades
práticas.Exemplo: (Cursos de CC e ENG.COMP): Matéria de SO: Implementar projeto práticos de
implementação como (Linux From Scratch)
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: o
Para os cursos de TI: As matérias humanísticas são EAD. Porém, essas
disciplinas são muito ruins. O modelo não é ideal, não incentiva os alunos, não desperta interesse e
falha em diversos pontos: Material didático é muito prolixo. O sistema de avaliação não é efetivo.
(Questões disponíveis online). Os alunos geralmente não acompanham as aulas. As conferências são
curtas, fracas e não adicionam em nada. As vídeo-aulas não são interessantes e o conteúdo é fraco e
superficial.
Talvez aulas gravadas por um professor de verdade (não um ator lendo um texto) funcionasse melhor.
Na prática, a grande maioria dos alunos não consegue perceber agregação de valor em disciplinas
deste tipo. Talvez falte melhor justificação, para se obter engajamento.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Fazer um censo geral para avaliação do modelo EAD.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES: É uma prática muito bem vista entre os alunos. Todos mencionaram,
especialmente nas correções sempre se aprende algo relevante da disciplina.
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FRAGILIDADES: indicaram que o ARHTE não deveria ser obrigatório, que o AIC deveria ser informado
com maior antecedência e que há um excesso de avaliações/trabalhos no período da AV2, em
comparação ao período da AV1. Sugeriram um equilíbrio.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Existem muitas notas adicionais (AIC, APS, ARHTE) e o
arredondamento da nota prejudica as avaliações.
Trabalhos e avaliações prática/ seminários funcionam muito bem como avaliação, poderiam ser mais
usados.
Atividades avaliativas bem dimensionadas, com boa cobertura, como entrega de relatórios
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Se existe, não é percebido de forma ampla pelos alunos. Não há qualquer conversa
mais detalhada a respeito e portal do aluno também não atende neste quesito.
Todos foram unânimes em declarar que é preciso melhorar a comunicação e esforços neste sentido.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Já que os alunos avaliam por feedback os professores, seria ideal que
os professores tivessem um instrumento/ferramenta de avaliação geral de comportamento/rendimento
técnico-acadêmico do aluno. Por exemplo, o professor poderia ter um “checklist” avaliativo do aluno
para ser entregue a cada avaliação corrigida pelo professor.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: o
Melhorar a comunicação sobre a disponibilidade e ações de pesquisa para
maior engajamento dos alunos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Deve ser melhorado o incentivo a pesquisa.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Há reclamações sobre o atual modelo. Um dos alunos havia sido monitor no semestre
passado e sentiu-se “abandonado” no campus Rio Vermelho durante o período.
Para alguns a monitoria é algo distante e pouco conhecido, além de terem sido sugeridas um melhor
acompanhamento, divulgação, diversidade de horário e valorização.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – A forma de funcionamento da monitoria não atende ao aluno
trabalhador. Usar o Blackboard para monitoria. Ter um aluno na sala de aula como monitor.
Segundo os alunos, faz-se necessário melhor divulgação do processo de monitoria e oportunidades de
atividades de extensão.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
- Existe boa disseminação de oportunidades de estágio
FRAGILIDADES
- Melhor divulgação dos eventos científicos promovidos pela instituição
- Ampliar ações além do contexto regional
- Investimento na formação poderia ser melhor utilizado com maiores retornos para o aluno. A
integração com empresas poderia ampliar não só o número de oportunidades, mas o valor pago aos
profissionais e estagiários.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Integração com grandes empresas
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
- Existência de prêmios para engajamento social dos alunos
FRAGILIDADES
- Falta de divulgação de projetos como o Proinfo e dos prêmios para maior participação dos alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Ampliar os resultados do projeto Proinfo com possibilidades de integração com o ARTHE
- Melhorar a divulgação dos prêmios para maior participação dos alunos
Atividades artísticas e culturais
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POTENCIALIDADES
- Algum campus (CTN e CPB) possuem shows e atividades mais amplas.
FRAGILIDADES
- Outros campos (PA6 / PA7) não possuem melhores opções
- No congresso de TI alunos de engenharia de computação interessados em participar não puderam
por conta de atividades pontuadas nas disciplinas de engenharia
- Valores para participação no congresso de TI foram elevados
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Estimular o acontecimento de eventos artísticos no campus
- Melhorar o apoio aos alunos de Engenharia de Computação para participação de congressos de TI
Outros
Pelo porte da instituição ela poderia dar um suporte técnico para as comissões de alunos que
desejarem realizar formaturas.
Desenvolvimento, incentivo e promoção de atividades esportivas por partes dos alunos.
Verificar viabilidade de aceitação de cartões de refeição nas lanchonetes.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES: - Boa disponibilidade de máquinas para os alunos (para aulas).
FRAGILIDADES: Pouca disponibilidade de maquinas para uso geral, dos alunos em momentos extra
aula
Sala de estudos limitadas, e sem máquinas para uso
Restrição para instalação e configuração das máquinas para cursos de TI (entendemos que é preciso
que os computadores dos professores sejam seguros, mas para que esta exigência em ambientes
experimentais dos alunos?)
Cadeiras e mesas (LAB5 Torre Norte CPB) estão precárias.
Manutenção dos micro-ondas (normalmente encontram-se com problemas)
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Melhorar as instalações para o curso de Redes de Computadores
Softwares emulador de roteador (VIRL)
Servidor de virtualização
Aumento de memória dos computadores do laboratório
Trocar mobiliário dos laboratórios de informática (mesas largas)
Instalação de um filtro (bebedouro) na sala dos professores na Lapa.
Mais máquinas de café.
Melhoria do sinal da intranet em todos os campi.
Investir em apps (via celular) para comunicação e em substituição ao portal do aluno / Blackboard.
Manutenção regular dos laboratórios de informática e redes, bem como, atualização de
equipamentos/hardware.
Ampliação dos laboratórios móveis (notebooks)
Aumento da quantidade de tomadas em salas de aula.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Laboratório de Mac do CTN pode ser melhor mantido pelos alunos e pela
universidade
PROPOSTAS DE MELHORIAS
PROPOSTAS DE MELHORIAS –
Melhorar a manutenção dos equipamentos e mobiliário do laboratório
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estacionamento
POTENCIALIDADES
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FRAGILIDADES: - Falta de informação sobre as vagas e estacionamentos; Segurança
PROPOSTAS DE MELHORIAS –
Falta de vagas para os professores na Lapa.
Ampliação de vagas
Outros
- Sistema de acompanhamento dos processos do portal de estudante precisa melhorar
- Melhor transparência do cálculo de valores da matricula para alunos com disciplinas extras
- Diferenciação na grade de Sistema da Informação e Análise de Sistema
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES: boa diversidade
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Deveria ter instalações melhores para os funcionários no CPB e Rio Vermelho..
Cantina
POTENCIALIDADES: preços não são caros.
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS sugeriram ter cantina no prédio, não somente no térreo:
McDonalds, subway, dominos, Burger king
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES: elogiaram muito:
FRAGILIDADES: melhorar qualidade de projetores (parte deles possuem qualidade de imagem ruim);
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Manutenção preventiva dos recursos audiovisuais.
Alguns labs com Datashow de qualidade ruim, com mal contato nos cabos.
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES: Estalar mais tomada.
FRAGILIDADES: Alguns labs demoram a ser abertos.
- Mal funcionamento dos bebedouros (pouca força da água)
PROPOSTAS DE MELHORIAS: reclamaram da ausência de tomadas.
Sala de aula insalubre no PA6 e PA7
Não deveriam acontecer obras no período de aulas.
Muita dificuldade para conseguir aprovação financeira para execução das obras.
- Mais tomadas em sala de aula
- Aumentar número de catracas
- Melhorar tecnologia das catracas (RFID)
Laboratórios
POTENCIALIDADES: muito bons, mas deveria ter mais PCs em alguns
FRAGILIDADES: reclamaram da ausência de tomadas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumentar de quantidade de laboratórios (principalmente na Lapa)
Equipamentos melhores para disciplinas que necessitam de recursos robustos.
Segundo os alunos, faz-se necessário aumentar a memória dos computadores do laboratório do CPB.
Segundo os alunos, faz-se necessário um melhor planejamento para a disponibilização de ferramentas
a serem instaladas e disponibilizadas para os alunos nas máquinas dos laboratórios dos cursos de TI.
Por exemplo, foi citado pelos alunos que o Android Studio em 2018.1 tinha que ser instalado por cada
aluno sempre no início de todas as aulas. Segundo os alunos, isto acarretou em perde de tempo nas
aulas para que somente depois de instalado o ambiente fossem iniciadas as atividades. Os alunos
solicitaram que ferramentas deste tipo já fiquem previamente disponibilizadas nas máquinas em todas
as aulas durante o semestre a serem utilizadas em laboratório.
- Laboratórios maiores e com mais computadores
- Aumentar quantidade de laboratórios
Serviço de reprografia
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POTENCIALIDADES: raramente usam
FRAGILIDADES: - processo burocrático para impressão
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar na Lapa para professores e alunos.
- Incluir ponto de xerox dentro do acervo da biblioteca (para eliminar a necessidade de retirar um livro
apenas para tirar xerox)
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES: elogiaram limpeza das salas e conforto
FRAGILIDADES: banheiros sujos pela noite
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Dar uma atenção maior para limpeza dos banheiros CPB.
Aumentar periodicidade de limpeza de banheiros durante horários de aula
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES: informam que usam pouco
FRAGILIDADES: pedem mais livros de programação movel
PROPOSTAS DE MELHORIAS: pedem mais livros de programação movel
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES: elogiaram o sistema
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES: muito bom, só elogios
FRAGILIDADES: erros no portal
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES: alunos acham bom, mas pedem para implantar 100% responsivo
FRAGILIDADES: pediram para melhorar o design e torar como app
Muito desatualizado. Alunos não usam frequentemente e muitas respostas estão lá, mas eles não leem
ou não absorvem.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: criar um APP do portal.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: não roda bem no celular
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o sistema de rechamadas, aulas adicionais e etc. (Refazer o sistema)
Notas atualizadas apenas no dia seguinte é inaceitável.
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Wifi não atende a demanda necessária.
Deveria melhorar, atualizando os números dos telefones.
Disponibilizar documentos de procedimentos para várias áreas.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: pediram pra ser informado de vagas e eventos
Excesso de e-mails de comunicação.
Apoio não recebe as informações detalhadas para repassar aos alunos.
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
O excesso prejudica a absorção.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: demoram a ter retorno: consideram pouco efetivo
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Outros
Caderneta eletrônica muito deficitária.
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES: Consideram bom, o portal ajuda muito. Elogiaram o atendimento ao aluno no
CPB.
FRAGILIDADES: mas reclamaram do setor financeiro e a demora em ter retorno em questões de boleto
e matricula errada.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Informações deveriam ser enviadas para todos os funcionários, com um plano de comunicação, com
datas, procedimentos, ... não somente da matrícula. Exemplo: assinatura de atas, diplomas e
certificados, datas de formaturas, extraordinário saber, laureados, mérito acadêmico,
Ter atendimento melhor no financeiro.
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES: elogiaram o portal, mesmo informando difícil de usar.
FRAGILIDADES: erros nos boletos e disciplinas lançadas erradas
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Rever todo o processo de matrícula para melhor atender aos estudantes e reduzir o grande fluxo de
atendimento pessoais.
Segundo os alunos, o portal de matriculas não atualiza em tempo real o valor a ser pago na
mensalidade de acordo com as disciplinas escolhidas. O valor fica sempre fixo e se o aluno mudar
(aumentar ou diminuir) as disciplinas do semestre ele vai saber disso somente aproximadamente dois
meses depois, o que pode causar transtorno. Portanto, os alunos sugerem atualização do valor da
mensalidade de acordo com as disciplinas selecionadas na matrícula em tempo real no portal.
Maior atenção no sistema financeiro e boletos.
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES: consideram importante e elogiaram muito o grupo docente
FRAGILIDADES: nenhuma foi relatada
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Voltar a bloquear o portal até a resposta do aluno.
Indicaram para apresentar dados logo no início do semestre.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES: nenhuma consideração
FRAGILIDADES: nenhuma consideração
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Link não funciona, sistema fora do ar, atualização deficitária.
Alunos sugeriram que a pesquisa poderia ser feita via sistema
Outros

CURSO SISTEMAS PARA INTERNET
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RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( X ) EAETI
Curso (s): Sistemas para Internet
Coordenador (a): Daniela B. Araújo
Data da reunião: 12/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( X ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Início: 19h Término: 20h
Nº de participantes:
Estudantes: 7
Docentes:1
Colaboradores:17

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES: de forma geral todos os docentes diversificam utilizando estratégias e materiais
diversos
FRAGILIDADES: unificar, para que todos os professores, sem exceção tenham a mesma diversificação
de estratégias de ensino.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – disponibilizar um sistema de quiz dentro do blackboard.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES: 100% dos professores relacionam teoria e prática
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: no geral, habitualmente o BB não é utilizado pois apesar de ter situação em que se
apresentam 4 avaliações, é possível acessa-lo apenas um dia e realizar todas as avaliações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: criar mais testes com menos questões para maior iteração.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES: prova escrita, apresentação de seminários, trabalho prático em laboratório de
informática, assistir vídeos na Internet, questionário online,
FRAGILIDADES: nas disciplinas EAD a prova online exige que seja respondida no campus da
Universidade
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Existem muitas notas adicionais (AIC, APS, ARHTE) e o
arredondamento da nota prejudica as avaliações.
Permitir que a avaliação seja feita em qualquer lugar.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
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POTENCIALIDADES: 100% dos professores apresentam e discutem os resultados das avaliações
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES: A maioria dos professores incentiva a pesquisa
FRAGILIDADES: a coordenação não se manifesta a pesquisa
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Deve ser melhorado o incentivo a pesquisa.
A coordenação se fazer mais presente em sala para incentivar a pesquisa, tornar unânime entre os
professores o incentivo a pesquisa.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: pouquíssimos professores e coordenação relatam tal assunto.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – A forma de funcionamento da monitoria não atende ao aluno
trabalhador. Usar o Blackboard para monitoria. Ter um aluno na sala de aula como monitor.
Tornar hábito o discurso sobre tal tema.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES: sempre há oportunidade; existem atividades e matérias no curso que ajudam os
alunos no desenvolvimento econômico.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES: existem diversas atividades e o incentivo a participação é frequente; existem
atividades e matérias no curso que ajudam os alunos no desenvolvimento social.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES: Há o incentivo por parte dos professores e coordenação nas atividades que
envolve a comunidade e TI.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES: campus atende ao requisito.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS –
Melhorar as instalações para o curso de Redes de Computadores
Softwares emulador de roteador (VIRL)
Servidor de virtualização
Aumento de memória dos computadores do laboratório
Trocar mobiliário dos laboratórios de informática (mesas largas)
Instalação de um filtro (bebedouro) na sala dos professores na Lapa.
Acredito que pode ter uma melhoria em relação a condição de ar condicionado em algumas salas.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES: Em relação a esse quesito acredito que esteja tudo ok.
FRAGILIDADES: o elevador da torre sul do prédio CPB sempre apresenta algum problema
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Melhorar a manutenção dos equipamentos e mobiliário do laboratório.
A manutenção do elevador CPBTS deveria ser mais eficiente.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
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POTENCIALIDADES: Em relação a isso acredito que a Universidade cumpre o seu papel na
acessibilidade dos alunos.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estacionamento
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: não há vagas suficiente para atender a todos os alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Falta de vagas para os professores na Lapa; aumentar o número de
vagas para alunos.

Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES: atende os requisitos
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Deveria ter instalações melhores para os funcionários no CPB e Rio Vermelho..
Cantina
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Manutenção preventiva dos recursos audiovisuais
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: as salas apresentam algumas inconsistências como buracos nos tetos, os
estacionamentos são muito quentes e alagam quando chove
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Sala de aula insalubre no PA6 e PA7
Não deveriam acontecer obras no período de aulas.
Muita dificuldade para conseguir aprovação financeira para execução das obras.
Laboratórios
POTENCIALIDADES: Os que funcionam são bons.
FRAGILIDADES: em matérias como Mobile tem o Mobile Studio tem muito problema... o software
consume muito recurso computacional e fica impossibilitado instalar em computadores pessoais,
tornando dependente o acesso a instituição para realização do estudo. Apenas um laboratório possui o
aplicativo instalado, mas o mesmo possui muita indisponibilidade. Muitos computadores do laboratório
de uso geral ficam sem Internet e Rede.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumentar de quantidade de laboratórios (principalmente na Lapa)
Equipamentos melhores para disciplinas que necessitam de recursos robustos.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES: atende
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar na Lapa para professores e alunos.
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: A questão da limpeza e manutenção dos banheiros masculinos é algo a ser
observado, muitas vezes se encontram sujos e algumas vezes mesmo sem iluminação.
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES: atende
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: existem versões que só possuem disponibilidade de forma digital.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Muito desatualizado. Alunos não usam frequentemente e muitas respostas estão lá, mas eles não leem
ou não absorvem.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: refazer completamente
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o sistema de rechamadas, aulas adicionais e etc. (Refazer o sistema)
Notas atualizadas apenas no dia seguinte é inaceitável.
Intranet
POTENCIALIDADES: existe wifi, e rede nos laboratórios, salas de aula e instalações
FRAGILIDADES: são bastante inconstante no acesso aos seus recursos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Wifi não atende a demanda necessária.
Deveria melhorar, atualizando os números dos telefones.
Disponibilizar documentos de procedimentos para várias áreas.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Excesso de e-mails de comunicação.
Apoio não recebe as informações detalhadas para repassar aos alunos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
O excesso prejudica a absorção.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Caderneta eletrônica muito deficitária.
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
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POTENCIALIDADES: atende plenamente
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Informações deveriam ser enviadas para todos os funcionários, com um plano de comunicação, com
datas, procedimentos, ... não somente da matrícula. Exemplo: assinatura de atas, diplomas e
certificados, datas de formaturas, extraordinário saber, laureados, mérito acadêmico, ...
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: quando se trata de PROUNI o atendimento é terrível
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Rever todo o processo de matrícula para melhor atender aos estudantes e reduzir o grande fluxo de
atendimento pessoais.
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES: as perguntas são claras e objetivas
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Voltar a bloquear o portal até a resposta do aluno.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: o layout é arcaico
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Link não funciona, sistema fora do ar, atualização deficitária.

ESCOLA DE COMUNICAÇÃO, DESIGN E EDUCAÇÃO
SALVADOR
CURSO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2017 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENDH
( ) ECS
( X ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Comunicação e Marketing
Coordenador(a): Mateus Santana
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( ) NOITE
Local: ( ) CPB
( X ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Ocorreu nos turnos Matutino e Noturno
Nº de participantes:
Estudantes 127
Docentes 12
Colaboradores 0
II – Desenvolvimento

) FSA
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O seminário de autoavaliação é um acontecimento anual que já faz parte do calendário da Comissão
Própria de Avaliação da instituição, dessa forma, nossos alunos já sabem que a cada ano separamos
um momento para realizar o seminário.
O objetivo da reunião de autoavaliação é promover o conhecimento e interação com a realidade dos
cursos em questão e possibilitar a participação dos estudantes na implementação de melhorias
identificadas através da reunião.
Neste ano, 2018, estabeleceu-se que a data para o seminário seria 13/11/18 e para tanto esta data foi
divulgada através de ações da CPA e mais incisivamente pela coordenação de curso na semana que
antecedeu o evento.
A última reunião de autoavaliação indicou alguns aspectos que passaram pelo processo de melhoria,
tais como: maior estruturação dos interdisciplinares; ampliação da área de Convivência; melhorar o
atendimento financeiro; melhorar do sistema de monitoria e ampliação da reprografia. Contudo, alguns
elementos pontuados ainda não passaram por melhorias, a destacar: melhorar o layout do portal do
estudante; poucos bebedouros e ampliar o número de vagas de estacionamento.
Foram apresentadas as solicitações do ciclo anterior, o que foi atendido e o que ainda faltava realizar.
III - Considerações finais
O clima da reunião foi amistoso e perpassou a intenção de construção coletiva. Além disso, novas
demandas e potencialidades não relacionadas no processo de aplicação dos questionários foram
relatadas, o que pode ser identificado no item OUTROS.
A participação dos estudantes foi pertinente e adequada aos objetivos da reunião, no entanto, algumas
turmas se queixaram de que haviam respondido a uma pesquisa on-line muito parecida há poucos dias.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
- LABORATÓRIO DE MERCHANDISING
- UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE VISITAS TÉCNICAS
FRAGILIDADES
- IMPRESSÃO DE PROVAS PRETO E BRANCO
- PROFESSOR QUE NÃO PLANEJA A AULA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- DIVERSIFICAR METODOLOGIAS
- VIABILIZAR A IMPRESSÃO COLORIDA DAS PROVAS
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
- EXISTÊNCIA DE TRABALHOS PRÁTICOS
- METODOLOGIA DE ENSINO DE ALGUNS PROFESSORES
FRAGILIDADES
- NEM TODO PROFESSOR FAZ A RELAÇÃO TEORIA/PRÁTICA
- FALTA DE OBJETIVIDADE
- EM ALGUNS SEMESTRES O CONJUNTO DE DISCIPLINAS NÃO FAVORECE O
INTERDISCIPLINAR
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- CRIAÇÃO DE EMPRESAS JUNIORES DE RP E MARKETING OU JUNTAS
- PROFESSORES DEVEM ASSOCIAR MAIS OS CONTEÚDOS TEÓRICOS COM A PRÁTICA DO
MERCADO
- TRAZER PARA A SALA DE AULA A PRÁTICA DA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO E
PESQUISA EM EMPRESAS
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
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- QUALIDADE DE MATERIAL
FRAGILIDADES
- A DISCIPLINA METODOLOGIA CIENTÍFICA DEVERIA SER PRESENCIAL
- EAD SÓ EXISTE EM DIAS DE AVALIAÇÃO.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MAIS CUIDADO NA ELABORAÇÃO DAS PROVAS PRESENCIAIS
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
- PROJETOS ADEQUADOS QUE UNEM TEORIA E PRÁTICA
FRAGILIDADES
- AUSÊNCIA DE PONTUAÇÃO EXTRA NAS ATIVIDADES
- FOCAR NO TRABALHO PRÁTICO E NÃO TRABALHAR OS CONTEÚDOS DA PROVA ESCRITA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PALESTRAS E WORKSHOPS DO TURNO NOTURNO
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
- A MAIORIA DISCUTE OS RESULTADOS
FRAGILIDADES
- NÃO PONTUARAM NADA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- NÃO PONTUARAM NADA
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
- DIVERSIDADE
FRAGILIDADES
- PROFESSORES NÃO INCENTIVAM A INICIAÇÃO CIENTÍFICA
- FALTA DE COMUNICAÇÃO DO QUE ESTÁ ACONTECENDO
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- AMPLIAR A DIVULGAÇÃO
- DIVULGAR OS PROJETOS DE EXTENSÃO E PESQUISA PARA O INÍCIO DO CURSO
- MELHORAR A DIVULGAÇÃO E INCENTIVO
- COORDENADOR DO CURSO DEVERIA PROMOVER EM SALA
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
- NÃO PONTUARAM NADA
FRAGILIDADES
- FALTA DE CLAREZA NA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO E DO CRONOGRAMA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MELHORAR A DIVULGAÇÃO
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
- TEM BASTANTE AÇÕES VINCULADAS A EXTENSÃO
FRAGILIDADES
- SÃO FORAM DESCOBRIR AS AÇÕES QUANDO ESTAVAM NO FINAL DO CURSO E ESTAGIANDO
- NÃO UMA DIVULGAÇÃO CLARA DAS AÇÕES E O SITE NA EXTENSÃO NÃO É BOM
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MELHOR DIVULGAÇÃO A RESPEITO DOS PROJETOS, NO SITE, EM SALA DE AULA E EM
OUTROS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O ALUNO.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
- NÃO PONTUARAM NADA
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FRAGILIDADES
- FALHA NA COMUNICAÇÃO DOS PROJETOS.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MELHOR DIVULGAÇÃO A RESPEITO DOS PROJETOS, NO SITE, EM SALA DE AULA E EM
OUTROS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O ALUNO.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
- O FUSCA É BASTANTE INTERESSANTE, DEVERIA TER UMA PROGRAMAÇÃO DE SHOWS
MAIOR E NESTE SEMESTRE ELES NÃO VIRAM NADA DE DIVULGAÇÃO
FRAGILIDADES
- NÃO PONTUARAM NADA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MELHOR DIVULGAÇÃO A RESPEITO DOS PROJETOS, NO SITE, EM SALA DE AULA E EM
OUTROS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O ALUNO.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
- ALUNOS APROVAM A ESTRUTURA DE ENSINO.
FRAGILIDADES
- INSTALAR MAIS CÂMARAS DE SEGURANÇA, INCLUSIVE NO ENTORNO DO PRÉDIO
- FALTA DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO, AR CONDICIONADO E CAIXAS
DE SOM. A ILUMINAÇÃO BRANCA DAS SALAS ATRAPALHA NA VISUALIZAÇÃO DAS
PROJEÇÕES.
- OS BEBEDOUROS SÃO INSUFICIENTES E MUITAS VEZES NÃO PASSAM POR PROCESSO DE
MANUTENÇÃO.
- A SEGURANÇA NA ENTRADA DA INSTITUIÇÃO É LIMITADA, O QUE JÁ POSSIBILITOU ALGUMAS
SITUAÇÕES PERIGOSAS PARA OS ALUNOS, AO LADO DA UNIVERSIDADE.
- A LIMPEZA DOS BANHEIROS TEM OCORRIDO NO HORÁRIO DE INTERVALO, NO QUAL OS
ALUNOS DESEJAM UTILIZÁ-LOS. AINDA HÁ UM OUTRO ASPECTO RELATIVO À FALTA DE PAPEL
HIGIÊNICO E DETERGENTE NOS MESMOS.
- O WI-FI DA UNIVERSIDADE TEM POUCO ALCANCE E, A DEPENDER DO LOCAL, NÃO TEM UM
BOM SINAL.
- O DEPARTAMENTO FINANCEIRO NÃO FOI MELHORADO, DE ACORDO COM A VISÃO DA
TURMA. O SISTEMA APRESENTA PROBLEMAS/ATRASOS PARA COMPENSAÇÃO DE
PAGAMENTO, APESAR DO ATENDIMENTO SER CONSIDERADO SATISFATÓRIO.
- A CAE APRESENTA DEMORA NO ATENDIMENTO, PRINCIPALMENTE, NO INÍCIO DO
SEMESTRE.
- O PORTAL DO ESTUDANTE APRESENTA CONTEÚDO DESATUALIZADO E O LAYOUT NÃO DÁ
VISIBILIDADE ÀS NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- AMPLIAR O NÚMERO DE BEBEDOUROS DA INSTITUIÇÃO, ASSIM COMO REALIZAR
MANUTENÇÃO NO SENTIDO DE LIMPEZA DOS MESMOS E TAMBÉM PARA QUE NÃO FIQUEM
SEM ÁGUA.
- A UNIVERSIDADE PODERIA SOLICITAR À PREFEITURA UMA MELHOR ESTRUTURA PARA ESSE
PONTO DE ÔNIBUS.
- A BIBLIOTECA DIGITAL DEVERIA TER UMA COMUNICAÇÃO MAIS EFETIVA.
- A CAE PODERIA TER UMA AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO INÍCIO DO
SEMESTRE LETIVO.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
- NADA FOI PONTUADO.
FRAGILIDADES
- HÁ UMA DEMORA NA RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES REALIZADAS PARA CONSERTO DE
EQUIPAMENTOS, TAIS COMO: COMPUTADORES E PROJETORES DE SALA DE AULA.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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- PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E PROJETORES DE SALA DE AULA PARA
QUE OS MESMOS NÃO APRESENTEM PROBLEMAS DURANTE TODO O SEMESTRE.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
- NENHUM ALUNO RELATOU SER PCD, PORTANTO NÃO HÁ OPINIÕES SOBRE.
FRAGILIDADES
- NENHUM ALUNO RELATOU SER PCD, PORTANTO NÃO HÁ OPINIÕES SOBRE.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- NENHUM ALUNO RELATOU SER PCD, PORTANTO NÃO HÁ OPINIÕES SOBRE.
Estacionamento
POTENCIALIDADES
- NADA FOI PONTUADO.
FRAGILIDADES
- NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA QUE OS ESTUDANTES POSSAM
ESTAR EM SALA NO HORÁRIO DE AULA, ASSIM COMO PROMOVENDO MAIOR COMODIDADE
AOS MESMOS.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- PROPOSTA DE PARCERIA COM ALGUM EDIFÍCIO COMERCIAL PARA QUE OS ESTUDANTES
NÃO PAGUEM PELO ESTACIONAMENTO, A EXEMPLO DO QUE OCORRE NO PA9 COM O
SUPERMERCADO EXTRA.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
- AR CONDICIONADO, SALAS DE REUNIÃO SÃO BOAS E ADEQUADAS, CABINES DE ESTUDO
INDIVIDUAL TAMBÉM SÃO BOAS.
FRAGILIDADES
- COMPUTADORES RUINS, ILUMINAÇÃO INADEQUADA DAS CABINES INDIVIDUAIS.
- A BIBLIOTECA POSSUI DUAS PORTAS PARA ACESSO E UMA DELAS FICA FECHADA, O QUE
FAZ COM QUE O ESTUDANTE TENHA DE DAR A VOLTA PARA ENTRAR.
- A BIBLIOTECA DIGITAL AINDA É POUCO DIVULGADA NA INSTITUIÇÃO.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- ABRIR AS DUAS PORTAS, INSTALAR ILUMINAÇÃO INDIVIDUAL E FIXA NAS CABINES (NÃO
ABAJUR), PUFES E CADEIRAS ACOLCHOADAS.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
- FUNCIONA BEM
FRAGILIDADES
- É CONFUSO, NÃO É INTUITIVO.
- SERIA BOM PODER UNIFICAR AS SENHAS DA BIBLIOTECA FÍSICA E VIRTUAL.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- PODERIA SER MAIS AMIGAVEL AO USUARIO
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
- TEM BIBLIOGRAFIA BASICA OBRIGATORIA ADEQUADA
FRAGILIDADES
- ALGUNS LIVROS FÍSICOS ESTÃO COM MOFO.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- TER ACESSO A JORNAIS E REVISTAS DIGITAIS E IMPRESSO PARA ESTUDO
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
- AS OPERAÇÕES BASICAS FUNCIONAM
FRAGILIDADES
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- NÃO É RESPONSIVO
- NAVEGABILIDADE DO PORTAL EM OUTROS NAVEGADORES É RUIM, EXEMPLO EDGE.
- PARÂMETROS FINANCEIROS NA REMATRÍCULA AS VEZES NÃO CORRESPONDEM COM A
REALIDADE
- PROBLEMA FREQUENTE COM O PORTAL FINANCEIRO
- A VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES TEM SIDO LENTA E O FEEDBACK DE
DIFÍCIL INTERPRETAÇÃO. ALÉM DISSO, O PROCESSO É EXTREMAMENTE BUROCRÁTICO, O
QUE DIFICULTA A VALIDAÇÃO DAS HORAS. TEM QUE FAZER UPLOAD DOS DOCUMENTOS
DIGITALIZADOS, MAS O PORTAL NÃO SUPORTA.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- VERSÃO MOBILE PARA O PORTAL
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
- MUITOS RECURSOS DISPONÍVEIS
FRAGILIDADES
- LIMITAÇÃO DE LANÇAMENTO DE 3 NOTAS APENAS, AV1, AV2 E AV3, RESTRINGINDO A
INFORMAÇÃO DAS NOTAS PARCIAIS DOS ALUNOS
- INTERFACE POUCO AMIGÁVEL
- DELAY DE 24H NA ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS (DISFUNÇÃO INEXISTENTE ATÉ 2017)
- RECHAMADA – PROCESSO EXTREMAMENTE BUROCRÁTICO
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MELHORAR A USABILIDADE DO PORTAL
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- SISTEMA DE RECHAMADA CONFUSO
- DIFICULDADE NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DIVERSOS A EXEMPLO DE RH, AIC E OUTROS
SISTEMAS LAUREATE
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAR O E-MAIL
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- POUCA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS, DOS PRAZOS, VAGAS DE ESTÁGIO, INTERNATIONAL
OFFICE
- HÁ PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS SETORES DA INSTITUIÇÃO, TAIS COMO: CAE,
FINANCEIRO, COORDENAÇÃO ETC.
- A COMUNICAÇÃO INTERNA NÃO É EFETIVA (MUDANÇAS NO CURSO, MATRIZ CURRICULAR,
PLANO DE ENSINO, EVENTOS, NÃO CHEGAM AOS ESTUDANTES)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- RECADRASTAMENTO DO E-MAIL DO ESTUDANTES PARA MIGRAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO EMAIL INSTITUCIONAL PARA O PESSOAL
- CRIAÇÃO DE RÁDIO ESTUDANTIL
- CRIAR UM SISTEMA DE DIVULGAÇÃO DAS VAGAS DE ESTÁGIO
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- ESTUDANTES RELATAM QUE PROCURARAM E NÃO HOUVE EFETIVIDADE DE RESPOSTA.
- A OUVIDORIA NÃO GARANTE O ANONIMATO DE QUEM PRESTA A QUEIXA.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
OUTROS
- APOIO PARA BOLSAS DENTRO DAS CABINES DO BANHEIRO
- AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DO PROCESSO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
- SEGURANÇA DEFICIENTE
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CURSO DE DESIGN
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( X ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): DESIGN
Coordenador(a): MARIANNE HARTMANN
Data da reunião: 14/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( x ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Início: 10:05
Término: 11:20 MATUTINO
Início: 19:00
Término: 20:15 NOTURNO
Nº de participantes: 187
Estudantes: 183
Docentes: 4
Colaboradores: 0

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
O Seminário de Avaliação Institucional 2018 foi realizada em sala de aula com a presença da
coordenação do curso. Neste momento, foi enfatizada a importância da participação de cada membro.
Cada ponto sugerido pela CPA para pautar a reunião foi analisado e discutido pelos presentes. Algumas
das questões pontuadas são recorrentes e evidenciam pontos que ainda precisam ser cuidados, mas no
geral foram percebidas muitas melhorias.
UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E MATERIAIS DIVERSIFICADOS QUE FACILITAM E INTESIFICAM
A APRENDIZAGEM
Estratégias diversificadas
No âmbito geral foram propostas e percebidas modificações positivas nas estratégias de ensino
adotadas pelos docentes do curso. Alguns docentes que apresentavam recorrentes problemas e
inúmeras reclamações, especialmente relacionadas à didática e ao relacionamento com os alunos, após
várias conversas com a coordenação e a não percepção de mudança ou de intenção de mudança em
suas estratégias e comportamento foram substituídos no curso.
Formalização de atividades interdisciplinares
É curiosa a relação dos alunos com as atividades interdisciplinares no curso. Quando existem, eles
reclamam, mas quando diminuímos a quantidade, eles também reclamam, mas com isto, os alunos tem
percebido a importância dessas atividades. Os professores estão sensibilizados e melhorando o
detalhamento do documento de orientação, melhorando também o cumprimento do cronograma. O 4º e
5º semestres já contam com projetos bem estruturados. O 1º semestre implementou uma nova proposta
em função da nova matriz. 2º e 3º semestres não tiveram interdisciplinar.
Linguagem
Discentes ressaltam a importância da aproximação da linguagem adotada, inclusive com repertório
dentro de suas realidades. Felizes que a maioria dos professores demonstram cuidado em se adequar
as necessidades da turma.
RELAÇÃO TEORIA/PRÁTICA
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Laboratórios experimentais de processos gráficos
Alunos solicitam maior número de horas de funcionamento do Laboratório, pois o mesmo só funciona
duas tardes por semana. Foi explicitado que o Laboratório funciona como apoio de algumas disciplinas
e que precisa de um responsável para se manter aberto. Como não temos um técnico, alunos
voluntários se candidatam semestralmente e recebem em troca horas de atividades complementares.
Se tivermos maior número de voluntários, poderemos ter o laboratório aberto um maior número de
horas.
DISCIPLINAS HUMANÍSTICAS
Estratégias de ensino
Indicam estratégias não adequadas e ultrapassadas que não conseguem manter a atenção dos
estudantes. As disciplinas continuam sendo criticadas de forma contundente pelos alunos, que
ressaltam como único ponto positivo, a possibilidade de marcação de horário das provas presenciais.
Domínio de Conteúdo
Os alunos mais uma vez questionam a qualidade das disciplinas e a forma como o conteúdo está
chegando até eles.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES
Critérios de Avaliação
Melhoria na discriminação dos critérios de avaliação e no feedback fornecido pelo corpo docente. Um
ou outro caso pontual foi apontado para a coordenação com falta de feedback adequado.
INFRAESTRUTURA
INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA O ENSINO
Apoio
Falta de pessoal de apoio nos corredores dando suporte a eventuais demandas de professores
(exemplo: abertura das salas, ar condicionado, computadores...). Item não apenas recorrente, mas
ainda mais problemático com o incremento de funções do pessoal de apoio. Professores e alunos
reclamam também da demora para atendimento de crises emergenciais como um projetor defeituoso, ...
WIFI
Acesso ao wifi tem sido difícil em alguns pontos do prédio. Alunos reclamam também da lentidão.
Isolamento Acústico
Problema ainda não solucionado e com agravante por conta do maior número de alunos em sala de
aula e das salas PONTO.COM.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Projetores
Projetores novos instalados, mas os mesmos continuam apresentando problemas de configuração.
Para o curso de Design, calibração periódica das máquinas para que apresentem coloração e resolução
adequadas são de fundamental importância.
Laboratório MAC
O Laboratório não apresenta limpeza adequada, cadeiras quebradas são acumuladas no fundo da sala.
Alunos reclamaram também da falta de atualização dos softwares e do tempo que um dos softwares
específicos do cursos, o Unity, ficou indisponível, dificultando o cronograma da disciplina. Elogiam o
Professor, por ter conseguido, na maioria das vezes, contornar a dificuldade.
Laboratório e Estúdio de Fotografia
O Laboratório possui um cheiro forte de ralo. Informação já encaminhada para a Administração, mas
solução ainda não apresentada. A sala tem também vazamento de luz, foram tomadas algumas
providências, mas ainda existe um ponto com problema.
Laboratórios de Áudio e Vídeo
Reclamação referente aos fundos infinitos que foram construídos inadequadamente e causam grandes
dificuldades no tratamento das imagens fotográficas e videográficas. Temos também problemas com
equipamentos que quebram e não tem rápida substituição.
Manutenção da Sala de Pranchetas
Manutenção de pranchetas está sendo executada, mas ainda em períodos longos. A limpeza diária
ainda é insuficiente. Além disso, as salas de pranchetas de Design Visual apresenta dificuldade (sala
262) cada vez que chove mais forte, pois além do barulho da chuva nas telhas, que muitas vezes
impossibilitam a escuta, existem vazamentos próximos ao computador. Os vazamentos já foram
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informados a Administração, mas ainda não houve solução. Em uma das pranchetas, existe um buraco
com um formigueiro instalado dentro.
03 INSTALAÇÕES PARA DEFICIENTES FÍSICOS
Elevadores
Volta e meia apresentam defeitos dificultando o acesso dos alunos ao segundo piso.
04 ESTACIONAMENTO
Piso e manutenção
Alunos reclamam muito das poças de água existentes no estacionamento. Reclamam também do mato
existente no final do espaço. Comentam que mais de uma vez ouviram brincadeiras dos manobristas
perguntando se eles não tinham medo de cobra ou de outro bicho.
ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO E LAZER
Praça de alimentação
Elogiam o espaço e a colocação dos micro-ondas. Reclamam do preço de algumas lanchonetes,
incompatíveis com a realidade financeira de alguns.
Criação de espaços internos de convivência
Gostam da existência nos corredores poltronas confortáveis, mesas e bancos, mas reclamam da falta
de manutenção das mesmas. Especialmente as poltronas que além de sujas, estão com o assento
afundado.
Webspaces
Reclamam que muitas máquinas não funcionam adequadamente.

RECURSOS AUDIOVISUAIS E MULTIMÍDIA
Projetores
Projetores novos instalados, mas os mesmos continuam apresentando problemas de configuração.
Para o curso de Design, calibração periódica das máquinas para que apresentem coloração, proporção
e resolução adequadas são de fundamental importância.
Computadores sem possibilidade de download
Alunos comentam os computadores dos laboratórios tem capacidade limitada de fontes e imagens e
que determinados projetos necessitam tipografias específicas, mas que não é permitido o download
destas fontes, nem de imagens. Pedem então, que disponibilizemos um pacote mais amplo de
tipografias e imagem ou que uma das máquinas seja habilitada para fazer os downloads necessários.
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
Banheiros
A limpeza e manutenção dos banheiros voltaram a apresentar problemas de limpeza e manutenção.
Alunos reportam que um dos banheiros masculinos do Térreo conta com vários mictórios fora de
funcionamento, envolvidos em sacos plásticos.
WIFI
Acesso ao wifi tem sido difícil em alguns pontos do prédio. Alunos reclamam também da lentidão.
LABORATÓRIOS
Softwares
Reportadas dificuldades com atualização dos softwares pela TI, principalmente o Unity, que só veio a
funcionar mais de um mês depois do início de semestre.
Minimizar o Ruído
Alunos reclamam que alunos de outros cursos que não estão fazendo atividades relacionadas aos seus
cursos, utilizam o espaço como área de convivência, escutando música e/ou conversando em alto
volume.
REPROGRAFIA
Ainda não atende as necessidades específicas do curso de Design, mas o atendimento tornou-se
melhor.
CANTINA
Preços
Continuam elevados e incompatíveis com a realidade financeira dos estudantes.
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HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
Banheiros
Problemas reportados acima. Devido ao grande número de usuários que fazem uso das instalações é
necessária uma maior periodicidade na limpeza.
Salas
As salas contam com um melhor serviço diário de limpeza, especialmente no recolhimento do lixo, mas
ainda tem deficiências na limpeza dos quadros e do chão. Ocorre com maior frequência no intervalo
entre as aulas noturna e matutina.
OUTROS
Catracas
Abertura de catracas nas semanas iniciais, em que alguns alunos não possuem os cartões de acesso
foi uma providência importante, mas os alunos reclamam que no dia-a-dia ao esquecer o cartão
precisam se encaminhar até a portaria principal para ter permissão de acesso. Perguntam porque a
permissão não pode ser em ambas as portarias. Comentam também que alguns que não possuem o
cartão de acesso por motivos diversos, estão facilmente entrando no prédio através das portas de
incêndio com defeito desde o ano anterior.
BIBLIOTECA
INSTALAÇÕES, ILUMINAÇÃO E MOBILIÁRIO
Salas de estudo
Ok. Comentam apenas que como algumas equipes são grandes, as salas de estudo não comportam o
número de alunos.
Minimizar o Ruído
Ainda existe uma reclamação, especialmente por conta do ruído criado pelo próprio alunado. Pedem
mais interferência das bibliotecárias.
ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Manter atualizado o acervo bibliográfico
Não houve atualização disponível para o curso neste último ano. Item recorrente. Com a atualização
das matrizes se tornou um item de extrema relevância. Algumas disciplinas contam com bibliografia
restrita e ultrapassada.
COMUNICAÇÃO
PORTAL DO ESTUDANTE
Priorização da informação
Portal com muito conteúdo, muitas repetições e falta de hierarquia da informação. Interface de baixa
usabilidade. Com as melhorias implementadas no website espera-se uma mudança também no portal
de acesso dos estudantes.
Acesso ao webmail
Alunos calouros tem dificuldade de acesso ao webmail e, por isso, não criam cultura de utilizar o
mesmo. Reclamam muito do endereço ser um número de matrícula.
OUTROS
Diretório Central de Estudantes (DCE) e Coordenação Estudantil
Mantém-se a dificuldade em encontrar representantes do DCE e da Coordenação Estudantil. Pensar
uma forma mais efetiva de tornar disponíveis e visíveis os horários de atendimento.
SECRETARIA GERAL
ATENDIMENTO AO DISCENTE
Espaço do CAE
Diminuição sensível no tempo de espera para resolver pendências no CAE no dia-a-dia. Exceção feita
aos dias iniciais de aula, causada pelas dificuldades da matrícula.
PROCESSO DE MATRÍCULA
Efetividade do processo
Aprovado o layout novo da matrícula, mas apresentam vários questionamentos relacionados as
disciplinas disponíveis e a questão da não semestralização.
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OUTROS
Salvador Card
Dificuldade se mantém. Alunos tem dificuldade na obtenção de informação sobre como e quando
conseguir o cartão.

CURSO DE DESIGN DE MODA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( x ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s)Design de Moda
Coordenador(a): Virginia Saback
Data da reunião: 12/11/2018
Horário: ( x ) MANHÃ
( ) TARDE
( x ) NOITE
Local: ( ) CPB
( x ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Início: 10h05_
Término: __11h:05
Início: 19h00_
Término: __20h30

(

) DIREITO

) FSA

Nº de participantes:
Estudantes _152____
Docentes _06____
Colaboradores _0____
Nº de participantes 1º semestre :
Estudantes _60____
Docentes _02____
Colaboradores _1____
II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.

ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES salas e laboratórios específicos do curso, equipamentos de projeção, biblioteca
FRAGILIDADES laboratórios nem sempre estão abertos, apenas um laboratório dispõe de programa
específico. Computadores da área de convivência não funcionam. Nem todos os livros citados nos
planos estão na biblioteca. Livros virtuais da área de moda quase não existem. Consulta a TCCs,
Dissertação de Mestrados e Teses não estão disponíveis para consulta. Laboratórios de fotografia e
vídeo não são acessíveis e disponíveis para os alunos do curso de moda, os funcionários não são
solícitos e não estão disponíveis para atender estes alunos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS introduzir na sala de aula outros tópicos e novas estratégias de ensino.
Adquirir novos títulos virtuais específicos de moda. Implementar mais visitas de campo.
Relação teoria/prática
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POTENCIALIDADES algumas disciplinas articula muito bem teoria e prática.
FRAGILIDADES falta de articulação de algumas disciplinas com o conteúdo geral do curso. Falta de
direcionamento para aplicação especifica em design de moda. Arranjos e ajustes para alocação de
professores em disciplinas que os mesmo não dominam. Parte da turma que foi dividida observou a
falta de aulas mais práticas em laboratório de algumas disciplinas especificas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS alocar os professores de acordo com suas habilidades e competências.
Aumentar a carga horária prática de algumas disciplinas.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES nenhuma
FRAGILIDADES professores não esclarecem duvidas, tutores não estão disponíveis, muitos problemas
de comunicação. Facilidade de cópia de atividades e respostas as atividades propostas. Web
conferencias inconsistentes e com muitos problemas de conexão. Falta de monitoramento de sistema
que apresenta muitos problemas sem possiblidade de solução onde o aluno precisa identificar e
resolver os problemas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS retirar disciplinas EAD da matriz do curso. Melhor comunicação com os
alunos
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES realização de trabalhos e atividades práticas
FRAGILIDADES alguns professores que não domina conteúdo da disciplina e não dominam o processo
de aplicação do conteúdo em atividade prática
PROPOSTAS DE MELHORIAS maior articulação entre as disciplinas e professores para realização de
atividades comuns.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES alguns professores fazem devolutiva
FRAGILIDADES nem todos os professores fazem. Falta feedback
PROPOSTAS DE MELHORIAS oficializar o processo de feedback e definir que todos os professores o
façam.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES os alunos realizam atividade de pesquisa por conta própria
FRAGILIDADES dificuldade de acesso aos programas institucionais
PROPOSTAS DE MELHORIAS formação de grupos específicos de pesquisa em design de moda
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES não há. Nenhuma potencialidade
FRAGILIDADES não se aplica
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
Não existe conhecimento por parte dos alunos nessa área
FRAGILIDADES
Não existe conhecimento por parte dos alunos nessa área
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Não existe conhecimento por parte dos alunos nessa área
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
Não existe conhecimento por parte dos alunos nessa área
FRAGILIDADES
Não existe conhecimento por parte dos alunos nessa área
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Não existe conhecimento por parte dos alunos nessa área
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
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Nenhuma
FRAGILIDADES
Ausência de comunicação
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Maior correlação entre os cursos de distintas áreas
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
Salas pontocom
FRAGILIDADES
Salas pontocom sem isolamento acústico
Rede wifi de baixa qualidade
Laboratórios de informática com poucas máquinas
Assentos dos laboratórios sem encosto
Portas dos banheiros com defeito
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Expansão das salas pontocom
Salas disponíveis com maior antecedência antes do horário de aula
Disponibilização do estúdio fotográfico para alunos de outros semestres e para criação de portfólio
pessoal dos alunos
Criação de novos estúdios fotográficos, diante da indisponibilidade frequente de pauta
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
Compra das máquinas de costura e do Audaces
Mapa do Campus fixado na entrada do prédio.
Melhorar iluminação pública na área externa circundante no CTN.
Providenciar limpeza dos filtros dos bebedouros do campus.
FRAGILIDADES
Laboratórios de informática com máquinas deficientes e sem manutenção
Cadeiras da sala sem manutenção
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Maior acessibilidade dos alunos nas máquinas de costura e no Audaces
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
Vagas exclusivas
Elevador
Banheiro adaptados para portadores de necessidade
Sinalização horizontal para deficientes visuais
FRAGILIDADES
Ausência de cadeiras adaptadas para portadores de necessidades especiais
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Facilitação do acesso ao elevador
Estacionamento
POTENCIALIDADES
Melhora na espera da fila para o estacionamento
Melhora na iluminação do estacionamento
Estacionamento com poucas vagas em fila muito grande no horário de aula;
FRAGILIDADES
Acesso ao estacionamento de visitantes não alunos para eventos
Espaço reduzido ou deficiente das vagas delimitadas pelo “gelo baiano”
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Áreas de alimentação e convivência
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POTENCIALIDADES
Instalação dos micro-ondas
FRAGILIDADES
Parte da praça de alimentação descoberta
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Replantio da área externa gramada
Água do bebedouro tem um gosto desagradável;
Cantina
POTENCIALIDADES
Diversidade de estabelecimentos
FRAGILIDADES
Limpeza e manuseio dos produtos errados
Número reduzido de mesas e cadeiras
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhoria da qualidade dos produtos
Melhoria na limpeza e no manuseio dos alimentos.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Projetor tremido
Reflexo da luz do projeto na lousa que impede a visualização dos conteúdos na sala
Sistema de som com funcionamento intermitente
Alteração da cor original causada pela falta de manutenção dos projetores
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Manutenção e mudança de equipamentos velhos.
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
Sem observações
FRAGILIDADES
Ter conservação e reparos sistemáticos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Recuperar os equipamento danificados, como cadeiras quebradas e sujas e pregos aparentes.
Laboratórios
POTENCIALIDADES
Sem observações
FRAGILIDADES
Limpeza
Choque de agenda para reserva dos laboratórios
Cadeiras sem ergonomia mínima
Máquinas lentas
Material vencido ou inexistente no laboratório de serigrafia
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a limpeza
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
Preço acessível
FRAGILIDADES
Atendimento desqualificado
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Impressão em outros tipos de papel (gramatura distinta, transparência, adesivo)
Sala de reprografia com horário mais extenso de atendimento
Higienização das instalações
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POTENCIALIDADES
Limpeza adequada nas salas
FRAGILIDADES
Tamanho inadequado das lixeiras nas salas de moda
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Reposição frequente de papel toalha nos banheiros
Higienização dos vidros das salas de estudo da biblioteca
Higienização das máquinas de lanches
Outros
Catracas de acesso com recusa frequente dos cartões
Melhoria no acervo da biblioteca
Aumento da quantidade de salas de trabalho em grupo da biblioteca
Tomadas em todas as mesas da biblioteca
Melhoria na manutenção das máquinas
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
Variedades de títulos de moda, bom atendimento, espaço de estudo adequado.
FRAGILIDADES
Organização dos livros de moda, parede de vidro que fragiliza a concentração, falta de livros de arte,
abertura das portas de um lado só, alimento na biblioteca, portas de vidro escritas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Colocar mini quadros, aumentar acervo, monitoramento do uso da sala.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
Acesso fácil.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
Atende as expectativas do curso.
FRAGILIDADES
Tempo de espera.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Eficiente nas realizações.
FRAGILIDADES
Configuração, esteticamente equivocado, não é intuitivo, confuso, fecha rápido.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
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Comunicação em sms e e-mail.
FRAGILIDADES
Concentrar eventos no turno noturno.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Atualização dos murais.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
Excelente
Maravilhosa
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES agendamento online. Melhoria no atendimento
FRAGILIDADES sistema
PROPOSTAS DE MELHORIAS melhoria de sistema.
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES processo rápido e renovação automática para alunos prouni
FRAGILIDADES informações desencontradas. Falta de comunicação entre os setores. Atendentes
despreparados
PROPOSTAS DE MELHORIAS melhor comunicação entre setores e funcionários. Treinamento dos
funcionários
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES Rápido. Online.
FRAGILIDADES Perguntas fechadas com respostas direcionadas. Campo para informações adicionais
não permite inserção de textos longos pois o site acaba derrubando a conexão do aluno.
PROPOSTAS DE MELHORIAS novas e melhores perguntas. Maior tempo do site logado para
respostas
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES não opinaram
FRAGILIDADES não opinaram
PROPOSTAS DE MELHORIAS não opinaram

CURSO DE JORNALISMO
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2017 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENDH
( ) ECS
( X ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Jornalismo
Coordenador(a): Mateus Santana
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( ) NOITE
Local: ( ) CPB
( X ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Ocorreu nos turnos Matutino e Noturno
Nº de participantes:
Estudantes 93

) FSA
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Docentes 12
Colaboradores 0
II – Desenvolvimento
O seminário de autoavaliação é um acontecimento anual que já faz parte do calendário da Comissão
Própria de Avaliação da instituição, dessa forma, nossos alunos já sabem que a cada ano separamos
um momento para realizar o seminário.
O objetivo da reunião de autoavaliação é promover o conhecimento e interação com a realidade dos
cursos em questão e possibilitar a participação dos estudantes na implementação de melhorias
identificadas através da reunião.
Neste ano, 2018, estabeleceu-se que a data para o seminário seria 13/11/18 e para tanto esta data foi
divulgada através de ações da CPA e mais incisivamente pela coordenação de curso na semana que
antecedeu o evento.
A última reunião de autoavaliação indicou alguns aspectos que passaram pelo processo de melhoria,
tais como: maior estruturação dos interdisciplinares; ampliação da área de Convivência; melhorar o
atendimento financeiro; melhorar do sistema de monitoria e ampliação da reprografia. Contudo, alguns
elementos pontuados ainda não passaram por melhorias, a destacar: melhorar o layout do portal do
estudante; poucos bebedouros e ampliar o número de vagas de estacionamento.
Foram apresentadas as solicitações do ciclo anterior, o que foi atendido e o que ainda faltava realizar.
Contribuição dos alunos calouros
Contemplar informações elencadas na conversa com os alunos.
•
Alunos sentem fata de comunicação com a coordenação do curso de Jornalismo.
•
Os calouros também reclamaram da falta de suporte da universidade, apresentando o sistema
blackboard, a metodologia dos professores em sala de aula.
•
Relataram também a necessidade de disciplinas práticas de edição de vídeo e editoração para
infográficos e web.
•
Também levantaram as questões sobre os laboratórios de informática estarem com os
computadores não funcionarem corretamente (não estão logando).
•
Os alunos reclamaram sobre a higiene dos sanitários. Inclusive, uma aluna que é paciente
oncológica teme pegar alguma infecção por causa da sujeira dos banheiros. Ela disse que prefere usar
o banheiro no Salvador Shopping.
•
Os alunos também solicitaram a instalação de bebedouros próximos à entrada principal da
faculdade, pois os bebedouros ficam distantes das alas de aula próximas à entrada e do auditório.
•
Também gostariam de um posto de recarga do Salvador Card.
•
A aluna cadeirante, ao chegar na sala, não encontra a sua mesa de apoio, tendo que solicitar a
mesma em todas as aulas na administração do CTN.
•
O elevador também é muito manual e lento. A aluna cadeirante sente medo de usar o
equipamento.
•
Os alunos também solicitam um caixa eletrônico nas instalações do CTN.
•
Os alunos também estão reclamando sobre a APS da disciplina Jornalismo: teoria e prática não
estar abrindo no sistema do blackboard. Mesmo enviando e-mail para o atendimento, não há resposta.
•
A cadeira da mesa do professor da sala 76 está errada. Estamos usando uma carteira de aluno,
ocasionando dores na coluna.
III - Considerações finais
O clima da reunião foi amistoso e perpassou a intenção de construção coletiva. Além disso, novas
demandas e potencialidades não relacionadas no processo de aplicação dos questionários foram
relatadas, o que pode ser identificado no item OUTROS.
A participação dos estudantes foi pertinente e adequada aos objetivos da reunião, no entanto, algumas
turmas se queixaram de que haviam respondido a uma pesquisa on-line muito parecida há poucos dias.

ANÁLISE DOS INDICADORES
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ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
- BLACKBOARD
- AULAS PRÁTICAS
- MATERIAL COMPLEMENTAR DE BLACKBOARD
- UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE VISITAS TÉCNICAS
FRAGILIDADES
- IMPRESSÃO DE PROVAS PRETO E BRANCO
- SALA.COM: MUITOS ALUNOS NÃO CONSEGUEM FAZER DINÂMICAS E TIRAR DÚVIDAS,
ACÚSTICAS COMPROMETEM A APRENDIZAGEM NA SALA 221.
- PROFESSOR QUE NÃO PLANEJA A AULA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- DIVERSIFICAR METODOLOGIAS
- DIMINUIR NÚMERO DE ALUNOS DA SALA.COM
- MELHORAR ACÚSTICA DA SALA.COM
- VIABILIZAR A IMPRESSÃO COLORIDA DAS PROVAS
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
- EXISTÊNCIA DE TRABALHOS PRÁTICOS
- METODOLOGIA DE ENSINO DE ALGUNS PROFESSORES
FRAGILIDADES
- NEM TODO PROFESSOR FAZ A RELAÇÃO TEORIA/PRÁTICA
- FALTA DE OBJETIVIDADE
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- PROFESSORES DEVEM ASSOCIAR MAIS OS CONTEÚDOS TEÓRICOS COM A PRÁTICA DO
MERCADO

Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
- QUALIDADE DE MATERIAL
FRAGILIDADES
- A DISCIPLINA METODOLOGIA CIENTÍFICA DEVERIA SER PRESENCIAL
- EAD É UMA DISCIPLINA FANTASMA, SÓ EXISTE EM DIAS DE AVALIAÇÃO.
- FALTA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DA DISCIPLINA EAD.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MAIS CUIDADO NA ELABORAÇÃO DAS PROVAS PRESENCIAIS
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
- PROJETOS ADEQUADOS QUE UNEM TEORIA E PRÁTICA
FRAGILIDADES
- VOLUME ALTO DE TRABALHOS EM ALGUNS SEMESTRES
- AUSÊNCIA DE PONTUAÇÃO EXTRA NAS ATIVIDADES
- NÚMEROS INSUFICIENTES DE TRABALHOS PRÁTICOS
- FOCAR NO TRABALHO PRÁTICO E NÃO TRABALHAR OS CONTEÚDOS DA PROVA ESCRITA
- ALGUNS PROFESSORES PRECISAM ELABORAR MELHOR AS PROVAS
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PALESTRAS E WORKSHOPS DO TURNO NOTURNO
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
- A MAIORIA DISCUTE OS RESULTADOS
FRAGILIDADES
- NÃO PONTUARAM NADA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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- NÃO PONTUARAM NADA
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
- DIVERSIDADE
FRAGILIDADES
- PROFESSORES NÃO INCENTIVAM A INICIAÇÃO CIENTÍFICA
- FALTA DE COMUNICAÇÃO DO QUE ESTÁ ACONTECENDO
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- AMPLIAR A DIVULGAÇÃO
- DIVULGAR OS PROJETOS DE EXTENSÃO E PESQUISA PARA O INÍCIO DO CURSO
- MELHORAR A DIVULGAÇÃO E INCENTIVO
- COORDENADOR DO CURSO DEVERIA PROMOVER EM SALA
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
- NÃO PONTUARAM NADA
FRAGILIDADES
- FALTA DE CLAREZA NA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO E DO CRONOGRAMA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MELHORAR A DIVULGAÇÃO
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
- TEM BASTANTE AÇÕES VINCULADAS A EXTENSÃO
FRAGILIDADES
- NÃO HÁ UMA DIVULGAÇÃO CLARA DAS AÇÕES E O SITE NA EXTENSÃO NÃO É BOM
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MELHOR DIVULGAÇÃO A RESPEITO DOS PROJETOS, NO SITE, EM SALA DE AULA E EM
OUTROS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O ALUNO.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
- NÃO PONTUARAM NADA
FRAGILIDADES
- FALHA NA COMUNICAÇÃO DOS PROJETOS.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MELHOR DIVULGAÇÃO A RESPEITO DOS PROJETOS, NO SITE, EM SALA DE AULA E EM
OUTROS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O ALUNO.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
- O FUSCA É BASTANTE INTERESSANTE, DEVERIA TER UMA PROGRAMAÇÃO DE SHOWS
MAIOR E NESTE SEMESTRE ELES NÃO VIRAM NADA DE DIVULGAÇÃO
FRAGILIDADES
- NÃO PONTUARAM NADA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MELHOR DIVULGAÇÃO A RESPEITO DOS PROJETOS, NO SITE, EM SALA DE AULA E EM
OUTROS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O ALUNO.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
- Alunos aprovam a estrutura de ensino.
FRAGILIDADES
- NÃO POSSUI ENFERMARIA ATIVA.
- REPLANTAR A GRAMA DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA
- INSTALAR MAIS CÂMARAS DE SEGURANÇA, INCLUSIVE NO ENTORNO DO PRÉDIO
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- OS BEBEDOUROS SÃO INSUFICIENTES E MUITAS VEZES NÃO PASSAM POR PROCESSO DE
MANUTENÇÃO.
- A SEGURANÇA NA ENTRADA DA INSTITUIÇÃO É LIMITADA, O QUE JÁ POSSIBILITOU ALGUMAS
SITUAÇÕES PERIGOSAS PARA OS ALUNOS, AO LADO DA UNIVERSIDADE.
- A LIMPEZA DOS BANHEIROS TEM OCORRIDO NO HORÁRIO DE INTERVALO, NO QUAL OS
ALUNOS DESEJAM UTILIZÁ-LOS. AINDA HÁ UM OUTRO ASPECTO RELATIVO À FALTA DE PAPEL
HIGIÊNICO E DETERGENTE NOS MESMOS.
- O WI-FI DA UNIVERSIDADE TEM POUCO ALCANCE E, A DEPENDER DO LOCAL, NÃO TEM UM
BOM SINAL.
- O DEPARTAMENTO FINANCEIRO NÃO FOI MELHORADO, DE ACORDO COM A VISÃO DA
TURMA. O SISTEMA APRESENTA PROBLEMAS/ATRASOS PARA COMPENSAÇÃO DE
PAGAMENTO, APESAR DO ATENDIMENTO SER CONSIDERADO SATISFATÓRIO.
- A CAE APRESENTA DEMORA NO ATENDIMENTO, PRINCIPALMENTE, NO INÍCIO DO
SEMESTRE.
- O PORTAL DO ESTUDANTE APRESENTA CONTEÚDO DESATUALIZADO E O LAYOUT NÃO DÁ
VISIBILIDADE ÀS NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- AMPLIAR O NÚMERO DE BEBEDOUROS DA INSTITUIÇÃO, ASSIM COMO REALIZAR
MANUTENÇÃO NO SENTIDO DE LIMPEZA DOS MESMOS E TAMBÉM PARA QUE NÃO FIQUEM
SEM ÁGUA.
- A BIBLIOTECA DIGITAL DEVERIA TER UMA COMUNICAÇÃO MAIS EFETIVA.
- A CAE PODERIA TER UMA AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO INÍCIO DO
SEMESTRE LETIVO.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
- NADA FOI PONTUADO.
FRAGILIDADES
- HÁ UMA DEMORA NA RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES REALIZADAS PARA CONSERTO DE
EQUIPAMENTOS, TAIS COMO: COMPUTADORES E PROJETORES DE SALA DE AULA.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E PROJETORES DE SALA DE AULA PARA
QUE OS MESMOS NÃO APRESENTEM PROBLEMAS DURANTE TODO O SEMESTRE.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
- NADA FOI PONTUADO.
FRAGILIDADES
- TEMOS UMA ALUNA CADEIRANTE NO 1º SEMESTRE, ELA RELATA QUE A MESA DE APOIO
COM FREQUENCIA NÃO ESTÁ NA POSIÇÃO CORRETA OU NÃO ESTÁ NA SALA.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- OS ALUNOS PERCEBERAM QUE O ELEVADOR É RUIM PARA DEFICIENTES, MUITO LENTO E
DE DIFÍCIL ABERTURA.
Estacionamento
POTENCIALIDADES
- NADA FOI PONTUADO.
FRAGILIDADES
- NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA QUE OS ESTUDANTES POSSAM
ESTAR EM SALA NO HORÁRIO DE AULA, ASSIM COMO PROMOVENDO MAIOR COMODIDADE
AOS MESMOS.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- PROPOSTA DE PARCERIA COM ALGUM EDIFÍCIO COMERCIAL PARA QUE OS ESTUDANTES
NÃO PAGUEM PELO ESTACIONAMENTO, A EXEMPLO DO QUE OCORRE NO PA9 COM O
SUPERMERCADO EXTRA.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
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POTENCIALIDADES
- AR CONDICIONADO, SALAS DE REUNIÃO SÃO BOAS E ADEQUADAS, CABINES DE ESTUDO
INDIVIDUAL TAMBÉM SÃO BOAS.
FRAGILIDADES
- COMPUTADORES RUINS, ILUMINAÇÃO INADEQUADA DAS CABINES INDIVIDUAIS.
- A BIBLIOTECA POSSUI DUAS PORTAS PARA ACESSO E UMA DELAS FICA FECHADA, O QUE
FAZ COM QUE O ESTUDANTE TENHA DE DAR A VOLTA PARA ENTRAR.
- A BIBLIOTECA DIGITAL AINDA É POUCO DIVULGADA NA INSTITUIÇÃO.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- ABRIR AS DUAS PORTAS, INSTALAR ILUMINAÇÃO INDIVIDUAL E FIXA NAS CABINES (NÃO
ABAJUR), PUFES E CADEIRAS ACOLCHOADAS.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
- FUNCIONA BEM
FRAGILIDADES
- É CONFUSO, NÃO É INTUITIVO.
- SERIA BOM PODER UNIFICAR AS SENHAS DA BIBLIOTECA FÍSICA E VIRTUAL.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- PODERIA SER MAIS AMIGAVEL AO USUARIO
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
- TEM BIBLIOGRAFIA BASICA OBRIGATORIA ADEQUADA
FRAGILIDADES
- ALGUNS LIVROS FÍSICOS ESTÃO COM MOFO.
- NÃO TEM JORNAIS E REVISTAS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O
PÚBLICO, POUCOS LIVROS DO CAMPO DE COMUNICAÇÃO E DO JORNALISMO, LIVROS
RASGADOS.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- TER ACESSO A JORNAIS E REVISTAS DIGITAIS E IMPRESSO PARA ESTUDO

Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
- AS OPERAÇÕES BASICAS FUNCIONAM
FRAGILIDADES
- NÃO É RESPONSIVO
- NAVEGABILIDADE DO PORTAL EM OUTROS NAVEGADORES É RUIM, EXEMPLO EDGE.
- PARÂMETROS FINANCEIROS NA REMATRÍCULA AS VEZES NÃO CORRESPONDEM COM A
REALIDADE
- PROBLEMA FREQUENTE COM O PORTAL FINANCEIRO
- A VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES TEM SIDO LENTA E O FEEDBACK DE
DIFÍCIL INTERPRETAÇÃO. ALÉM DISSO, O PROCESSO É EXTREMAMENTE BUROCRÁTICO, O
QUE DIFICULTA A VALIDAÇÃO DAS HORAS. TEM QUE FAZER UPLOAD DOS DOCUMENTOS
DIGITALIZADOS, MAS O PORTAL NÃO SUPORTA.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- VERSÃO MOBILE PARA O PORTAL
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
- MUITOS RECURSOS DISPONÍVEIS
FRAGILIDADES
- LIMITAÇÃO DE LANÇAMENTO DE 3 NOTAS APENAS, AV1, AV2 E AV3, RESTRINGINDO A
INFORMAÇÃO DAS NOTAS PARCIAIS DOS ALUNOS
- INTERFACE POUCO AMIGÁVEL
- DELAY DE 24H NA ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS (DISFUNÇÃO INEXISTENTE ATÉ 2017)
- RECHAMADA – PROCESSO EXTREMAMENTE BUROCRÁTICO
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MELHORAR A USABILIDADE DO PORTAL
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- SISTEMA DE RECHAMADA CONFUSO
- DIFICULDADE NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DIVERSOS A EXEMPLO DE RH, AIC E OUTROS
SISTEMAS LAUREATE
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAR O E-MAIL
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- POUCA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS, DOS PRAZOS, VAGAS DE ESTÁGIO, INTERNATIONAL
OFFICE
- HÁ PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS SETORES DA INSTITUIÇÃO, TAIS COMO: CAE,
FINANCEIRO, COORDENAÇÃO ETC.
- A COMUNICAÇÃO INTERNA NÃO É EFETIVA (MUDANÇAS NO CURSO, MATRIZ CURRICULAR,
PLANO DE ENSINO, EVENTOS, NÃO CHEGAM AOS ESTUDANTES)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- RECADRASTAMENTO DO E-MAIL DO ESTUDANTES PARA MIGRAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO EMAIL INSTITUCIONAL PARA O PESSOAL
- CRIAÇÃO DE RÁDIO ESTUDANTIL
- CRIAR UM SISTEMA DE DIVULGAÇÃO DAS VAGAS DE ESTÁGIO
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- ESTUDANTES RELATAM QUE PROCURARAM E NÃO HOUVE EFETIVIDADE DE RESPOSTA.
- A OUVIDORIA NÃO GARANTE O ANONIMATO DE QUEM PRESTA A QUEIXA.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
OUTROS
- COORDENADOR DEVE IR MAIS NAS SALAS
- APOIO PARA BOLSAS DENTRO DAS CABINES DO BANHEIRO
- AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DO PROCESSO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
- SEGURANÇA DEFICIENTE

CURSO DE PEDAGOGIA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
(x) ECDE
( ) EAETI
Curso(s):Licenciatura em Pedagogia
Coordenador(a): Antonio Gouveia Filho
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
(x) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
(x) LAPA
(
Início: 19:00
Término: 20:30
Nº de participantes:
Estudantes 71
Docentes 3
Colaboradores 0

(

) FSA

) DIREITO
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II - Desenvolvimento
A divulgação do seminário foi realizada com a apresentação dos dados essenciais da instituição e a
apresentação acerca das melhorias realizadas pela instituição, na expectativa de atender às demandas
apresentadas pelos alunos. A apresentação dos slides contribuiu bastante para esclarecer os objetivos
e os elementos norteadores para realização do Seminário de Autoavaliação.
Os estudantes destacam que as estratégias e os materiais utilizados pelos docentes favorecem a
aprendizagem dos mesmos, bem como garante o aprofundamento acerca das informações prestadas e
maior relação entre a teoria e a prática. Os mesmos estabelecem forte crítica quanto ao fato do
componente curricular de Libras está sinalizada para acontecer na modalidade EaD, embora
evidenciem que as disciplinas humanísticas são de grande relevância para a formação deles e fazem
relação com os componentes curriculares presenciais.
No que diz respeito aos instrumentos avaliativos, à apresentação e discussão dos resultados, todos
concebem que as práticas dos docentes estão bem realizadas, não gerando desconforto algum. Os
estudantes destacam que o incentivo à pesquisa está bem apresentado e realizado, o que não ocorre
com a monitoria, carecendo de maior clareza e realização.
No que se refere à cantina, os mesmos destacam que a mesma atende pouco a demanda dos alunos,
assim, também, como fazem crítica ao espaço de convivência disponibilizado para eles. A crítica mais
forte está relacionada à disponibilidade do laboratório, os quais estão sempre impossibilitados de uso
pelos estudantes, sendo que os computadores disponibilizados nos corredores não atendem ao coletivo
de alunos, além de não contribuir para uma maior concentração para a elaboração de trabalhos
acadêmicos que exigem raciocínio mais apurado.
Quanto à Biblioteca, os mesmos sinalizam para uma maior ampliação dos títulos disponíveis para a
educação, mas não tecem crítica para a biblioteca virtual. Elogiam bastante a comunicação da
instituição com os mesmos, apontando-a como assertiva e clara.
Sobre a Secretaria, no que diz respeito ao atendimento ao estudante é satisfatório, estabelecendo
críticas, somente, quanto ao prazo de solução para os problemas a serem resolvidos, os quais muitas
vezes demoram e não são dadas sinalizações sobre os procedimentos a serem adotados. Destacam,
também, inconsistência nas informações prestadas entre a CAE do Lapa e do CTN, em algumas
situações.
Os mesmos destacam que esta ação, de autoavaliação, precisa ser reformulada, não tendo que ser
realizada pelos docentes, mas na utilização do canal de comunicação via portal do estudante, visto que
diminui o tempo para tratamento do conteúdo a ser visto no componente curricular.
No primeiro momento foram apresentados os slides institucionais com os objetivos do seminário,
histórico, evolução das críticas dos alunos, (materializadas em ações que foram concretizadas em
diversos campus, inclusive o da Lapa) etc. Após esse momento foi conduzida a escuta sensível das
críticas dos estudantes, sempre em uma mediação voltada à construção de críticas construtivas com
soluções possíveis e os estudantes aceitaram bem essa forma de condução do processo.
III - Considerações finais
O clima para a realização do Seminário de Autoavaliação Institucional foi de muita tranquilidade com os
alunos discutindo entre si os pontos apresentados, para que as proposições realizadas fossem
registradas. Para os alunos o Seminário funciona como um instrumento que demonstra a preocupação
da instituição em atender às demandas informadas, assim como permitir que os alunos sejam ouvidos
sistematicamente, quanto às melhorias realizadas pela instituição.
Novamente foi validada pelos alunos a proposta de escuta e realização do Seminário, pois os mesmos
sentem a necessidade de serem ouvidos/ contemplados. Em alguns momentos o clima da reunião foi
um tanto tenso, devido a divergência de opiniões entre os próprios estudantes. Porém, essa situação foi
contornada pela docente que conduziu o processo e o clima voltou a ficar harmônico. O resultado final
foi positivo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES:
Temos estratégias variadas, vista nas disciplinas.
FRAGILIDADES:
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Não foram identificadas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Propiciar mais aulas práticas.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES:
Existem de forma satisfatória.
FRAGILIDADES:
Poucos laboratórios e liberação restrita.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Ampliar o número de laboratório.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
O curso todo é dentro de humanidade.
FRAGILIDADES:
Muitas disciplinas EAD no mesmo semestre.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Um encontro com o docente pelo menos uma vez no campus, dentro da disciplina EAD.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
Bastante diversificados, um bom trabalho aplicado dentro da ouvidoria.
FRAGILIDADES:
Falta do feedback
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Resolução por meios de encontros presenciais.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES:
Não foram visualizadas.
FRAGILIDADES:
Não acontece a contento principalmente no EAD.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Mais encontros de feedback.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
Bem aplicado.
FRAGILIDADES:
Divulgação limitada.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Mais veículos de divulgação.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
Não se aplica.
FRAGILIDADES:
Não houve processo seletivo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Maior amplitude na divulgação.
Outros:
Repensar o EAD na metodologia presencial.
Ampliar o acervo da biblioteca
Mais laboratórios e computadores com internet de qualidade.
Cota de impressão gratuita para o discente.
Acessos às salas mais cedo
Rever bonificações pelo score

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
398

Indicação de bibliografias que tenham no campus Lapa (não há condições de deslocamento para outro
campus), pois a Biblioteca virtual apresenta dificuldades em baixar os arquivos.
Relação teoria- prática: Conseguem identificar correlação entre as disciplinas (Sara, Luiza e Edson).
Perdem com o encerramento da disciplina Didática e solicitam Didática II ou uma ampliação de CH da
mesma.
Necessidade de mais aulas práticas e fora do espaço da Universidade (todas as disciplinas).
Metodologia Científica- Necessidade de ofertar essa disciplina PRESENCIAL, mapeando o quantitativo
de alunos em avaliação final e reprovados na disciplina, também por conta de dificuldades no
Blackboard (mudança no ambiente virtual e não comunicada em tempo hábil para os alunos)
Instrumentos de avaliação: APS_ Precisa ser disponibilizada com antecedência e que cada disciplina
possa flexibilizar segundo a sua necessidade, pois normalmente as mesmas são colocadas apenas na
II Unidade. AIC_ Questões específicas da área de Educação, e não de outras áreas do conhecimento
(Economia, Marketing, Logística, ADM). Sugestão: AIC sem nota, ou como ponto extra, apenas como
“treinamento” para o ENADE.
Todos os profs dão feedback. Sobre o calendário: apesar dos profs apresentarem as datas das
avaliações previamente, alguns fatores externos (seminários institucionais, demandas institucionais,
eventos etc) mexem com esse calendário e muitas vezes a organização pessoal dos estudantes é
impactada. Os profs se organizam quando a demanda é pessoal (ex. congressos e cursos de
formação), mas a instituição fica a desejar.
Monitoria: Tiveram acesso à informação, mas faltou aprofundamento com mais informações e incentivos
sobre a monitoria. Entende-se incentivo como: aviso e lembrete sobre as datas e eventos importantes
sobre a monitoria (para o Projeto dos Refugiados ou os GTs, puderam se inscrever no link, tiveram mais
informações etc, mas pra monitoria não houve).
Responsabilidade social: De específico, só tem a ação de doação de alimentos a algumas instituições
no período do Interdisciplinar. O projeto dos Refugiados, por exemplo, só cooperaram, mas foi
planejado por outro Curso/ área.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar as informações acerca das propostas estabelecidas pela instituição acerca da temática, de
modo a possibilitar aos estudantes a ampliação de percepção e mecanismos acerca do assunto.

Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Idem, à temática anterior
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
As atividades propostas pouco contemplam os estudantes do campus Lapa, assim como os horários
estabelecidos não permitem a participação dos estudantes que trabalham durante o dia. Faz-se
necessário uma revisão das atividades a serem propostas de modo que possibilite a participação de
todos os campos nas ações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Realização de atividades no auditório da instituição ou a geração de parcerias externas, de modo a
garantir acesso às atividades culturais na cidade, as quais podem estar integradas aos componentes
curriculares do curso.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
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POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Quantidade de carteiras em sala de aula, o que impossibilita um trânsito maior e melhor em sala de
aula, bem como a organização de atividades em grupo, proporcionando desconforto, em alguns
momentos, junto aos alunos e dificultando a realização de práticas de ensino e de aprendizagem
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Abertura da sala de aula uma hora antes do início das aulas para a acomodação dos alunos que
chegam cedo à instituição. Funcionamento devido do elevador, garantindo, de fato, a acessibilidade.
Melhorar a segurança na portaria da instituição.
Disponibilizar laboratórios em que os alunos possam acessar a internet para realização de estudos,
pesquisas e elaboração de trabalhos acadêmicos. Os computadores disponibilizados nos corredores
não atendem à demanda do alunado, gerando forte insatisfação à turma.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
O elevador está constantemente apresentando problemas técnicos, o que causa medo e desconforto
aos usuários do mesmo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
O estacionamento é pequeno, o que impacta consideravelmente no atendimento à PCD, somando-se a
isso o fato que o elevador tem apresentado problemas constantemente.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estacionamento
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
É necessário que se analise outras formas de ampliação do estacionamento, visto que o que se
encontra disponível minimamente atende aos professores, deixando os alunos excluídos do mesmo.
O estacionamento na via pública apresenta insegurança, diariamente.
Outros
Não tem mais a sala de informática e só tem acesso aos computadores nos corredores, sendo que a
quantidade é insuficiente e o corredor é um espaço inadequado.
Tomadas insuficientes e as que existem estão fora do padrão e não estão boas; wifi na sala do 3º sem é
ruim; a sala está com forte cheiro de mofo; equipamentos ok.
A porta do banheiro PCD está constantemente danificada e todos usam esse banheiro, pois no 2º
subsolo não há outros banheiros.
Manutenção urgente do elevador, pois já houve incidentes de alunos presos várias vezes.
Ausência de estacionamento para alunos (grande queixa sobre esse aspecto);
Espaço insuficiente de áreas de convivência no campus, só há 3 mesas para os alunos sentarem e
lancharem; não há outra área de convivência.
As salas reformadas ficaram muito pequenas. Necessidade de mural para avisos e exposição dos
trabalhos.
O espaço da Biblioteca é pequeno, faltam cadeiras e mesas para estudo. Não conseguem imprimir os
boletos de taxas e multas pela internet, e o boleto só é impresso a partir de r$ 10,00. Dificuldade de
acesso ao acervo virtual.
Serviço de reprografia: Insuficiente para a demanda, o atendente atende de mau humor, sugere-se uma
cota por estudante/ semestre; sugere-se uma pasta de cada disciplina na copiadora.
Higienização e limpeza dos ambientes: Salas ok, mas pede-se maior atenção à higienização dos
banheiros e ampliação do número dos banheiros, além de trabalho de conscientização dos alunos. Os
funcionários tem muita demanda, e precisa aumentar o número de funcionários.
Comunicação: Portal do Estudante constantemente em atualização na parte financeira, precisa
melhorar isso. Disciplinas já cursadas em modo presencial ainda estão sendo acusadas como
pendentes. Grade curricular constantemente com problemas.
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Ouvidoria: Carolaine- retorno dado não foi claro o suficiente; Neuza- não houve retorno da Ouvidoria;
Secretaria: Precisa ampliar o número de funcionários e é constrangedor avaliar o funcionário na frente
do mesmo (precisa criar uma outra estratégia de avaliação mais discreta)
Período de matrícula: Todo período de matrícula tem problemas como: desconto de matrícula, grades/
incorretas, reembolso, nomes fora da lista (mesmo após a resolução de problemas), informações
incorretas e desencontradas, não querem mais ter que se deslocar ao CTN para resolver problemas de
matrícula. As matrículas estão acontecendo no período de férias de todos os coordenadores, e na
ausência deles não há esclarecimentos sobre os problemas relatados.
Questões referentes à segurança no entorno/ entrada do campus, com relatos de assaltos a alunos.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES:
Atendimento excelente
FRAGILIDADES:
Poucos computadores, salas restritas, poucos livros determinadas (Psicologia), acervo limitado,
estruturas precárias (Mofo e deterioração)
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Acesso do discente ao acervo.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES:
Comodidade na renovação.
FRAGILIDADES:
Site não responsivo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Site de amplitude de ações.
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
Raso.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Mais aquisições bibliográficas.
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES:
O portal atende à demanda
FRAGILIDADES:
Falta atualização de documentos (Boletos, atestados) e não há espaço para entrega física.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Entrega de documentos em todas as modalidades (Presencial e On-line)
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES:
Não se aplica
FRAGILIDADES:
Capacidade baixa, poucas máquinas e maquinas danificadas
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Máquinas novas, maior capacidade de acesso à internet, amplitude de acesso a determinados sites.
Comunicação interna
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POTENCIALIDADES:
Sem maiores críticas
FRAGILIDADES:
Atendimento precário quanto às informações mais precisas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Capacitação organizacional
Ouvidoria
POTENCIALIDADES:
Não se aplica
FRAGILIDADES:
Lentidão no atendimento, informações não precisas e problemas não resolvidos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Capacitação organizacional.
Outros
Melhoria do Elevador, Cota para impressão, falta de papel toalha, estacionamento, lanchonete pouca
qualidade e custo alto e pouca variedade

CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( X ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Coordenador(a): MARIANNE HARTMANN
Data da reunião: 14/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( x ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Início: 10:05
Término: 11:20 MATUTINO
Início: 19:00
Término: 20:15 NOTURNO
Nº de participantes: 312
Estudantes: 305
Docentes: 7
Colaboradores: 0

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
O Seminário de Avaliação Institucional 2018 foi realizada em sala de aula com a presença da
coordenação do curso. Neste momento, foi enfatizada a importância da participação de cada membro.
Cada ponto sugerido pela CPA para pautar a reunião foi analisado e discutido pelos presentes. Algumas
das questões pontuadas são recorrentes e evidenciam pontos que ainda precisam ser cuidados, mas no
geral foram percebidas muitas melhorias.
Os alunos calouros do Bacharelado em Publicidade e Propaganda apontaram alguns pontos de atenção
e fizeram as seguintes contribuições:
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- Disciplinas muito teóricas. Equilibrar a quantidade para não tornar maçante. Expectativa de atividades
práticas no laboratório frustrada;
- Necessidade de maior agilidade na execução dos requerimentos via portal do estudante;
- Necessidade de exposição para a Comunidade dos trabalhos desenvolvidos pelos discentes;
- Maior número de vagas de estacionamento e melhorias na pavimentação do estacionamento lateral;
- Maior cortesia dos funcionários em geral;
- Cantinas com preços não compatíveis com a qualidade dos produtos;
- Problemas de atendimento recorrentes com a CAE;
- Falta de atendimento e feedback presenciais com relação a diversas atividades (ex. atividades
complementares);
- Computadores insuficientes no LABMAC;
- Ausência de espaços de estudos, além da biblioteca. Os grupos formados para os trabalhos
interdisciplinares tem tamanho maior do que a capacidade das salas de estudo em grupo da Biblioteca.
Com as salas fechadas não há espaço para o desenvolvimento das atividades fora do horário de aula. A
única sala de estudo é pequena e quase exclusiva do curso de Arquitetura e Urbanismo;
- Aumento da incidência de assaltos. Insegurança constante.
VETERANOS
UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E MATERIAIS DIVERSIFICADOS QUE FACILITAM E INTESIFICAM
A APRENDIZAGEM
Estratégias diversificadas
No âmbito geral foram propostas e percebidas modificações positivas nas estratégias de ensino
adotadas pelos docentes do curso. Percebe-se maior utilização de plataformas tecnológicas diversas,
tipo o Kahoot, trabalhos interdisciplinares melhor organizados, mas muito “puxados”. Por outro lado, a
wifi lenta dificulta o desenvolvimento frequente de atividades que demandem a tecnologia em sala de
aula; projetores com problemas de configuração, especialmente de cores e deformação de imagem,
prejudicam o desenvolvimento de algumas disciplinas como Comunicação Visual, Semiótica, Direção de
Arte... todas as disciplinas do EIXO CRIATIVO do curso.
Linguagem
Discentes ressaltam a importância da aproximação da linguagem adotada, inclusive com repertório
dentro de suas realidades. Felizes que a maioria dos professores demonstram cuidado em se adequar
as necessidades da turma.
RELAÇÃO TEORIA/PRÁTICA
Visitas Técnicas
As visitas estão alinhadas com as práticas interdisciplinares. Ponto negativo nesta questão é que as
vezes os horários das mesmas são incompatíveis com horário de trabalho/estágio dos alunos ou são
conduzidas aos sábados pela manhã.
Disciplinas Teóricas
Volume considerável de disciplinas teóricas. Maçante. Maior dinamismo.
DISCIPLINAS HUMANÍSTICAS
Estratégias de ensino
Alunos não preparados para fazer trabalhos em grupo de forma virtual. Tem grande dificuldade em
entender os objetivos das disciplinas e questionam as metodologias, já que a percepção é de que
“NADA” foi aprendido.
Domínio de Conteúdo
Os alunos não questionam a qualidade do conteúdo das disciplinas, mas a forma como o conteúdo está
chegando até eles.
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM
Bastante positivo a variedade de instrumentos utilizados: interdisciplinar; seminário; provas discursivas;
provas orais... Questionam o número de avaliações de algumas disciplinas. Acham duas, um número
insuficiente. Enxergam a AIC como fragilidade, pois ainda não conseguiram compreender o que
aprendem com ela. Alegam que a prova DIMINUI a nota.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES
Critérios de Avaliação
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Professores corrigem criteriosamente as avaliações e dão feedback, mas muitos demoram para postar
os resultados, ultrapassando o período de 15 dias. .
ACESSO E INCENTIVO A MONITORIA
Muito positiva a existência da monitoria na instituição e em algumas disciplinas como, por exemplo,
Planejamento de Marketing e Comunicação, ela possibilita ao professor a possibilidade de orientar de
forma adequada o elevado número de alunos em, sala. Para algumas disciplinas, este número dificulta
sobremaneira o processo de aprendizagem. A maior fragilidade do processo de monitoria é a escassez
de informação e o momento de abertura do edital de seleção. Maior número de professores precisam
estimular esta atividade.
INFRAESTRUTURA
INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA O ENSINO
Apoio
Falta de pessoal de apoio nos corredores dando suporte a eventuais demandas de professores
(exemplo: abertura das salas, ar condicionado, computadores...). Item não apenas recorrente, mas
ainda mais problemático com o incremento de funções do pessoal de apoio. Professores e alunos
reclamam também da demora para atendimento de crises emergenciais como um projetor defeituoso, ...
Espaço de estudo
Poucos laboratórios/computadores para os estudantes utilizarem para fins acadêmicos, especialmente,
no final do semestre. Além disso, algumas salas destinadas a aulas específicas ficam fechadas sem
utilização e, ainda assim, os estudantes não podem utilizá-las.
WIFI
Acesso ao wifi tem sido difícil em alguns pontos do prédio. Alunos reclamam da lentidão.
Isolamento Acústico
Problema ainda não solucionado e com agravante por conta do maior número de alunos em sala de
aula e das salas PONTO.COM.
Segurança
A segurança na entrada da instituição é limitada, o que já ocasionou situações perigosas para os
alunos. A iluminação deficiente colabora para esta situação.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Projetores
Projetores continuam apresentando problemas de configuração. Para o curso de Publicidade e
Propaganda, calibração periódica das máquinas para que apresentem coloração e resolução
adequadas são de fundamental importância. Especialmente as disciplinas do EIXO CRIATIVO.
Laboratório MAC
O Laboratório não apresenta limpeza adequada, cadeiras quebradas são acumuladas no fundo da sala.
Alunos reclamaram também da falta de atualização dos softwares. Reclamam do barulho produzido
pelas salas.COM vizinhas aos laboratórios. Alguns reclamam do barulho dos próprios estudantes
durante o período vespertino em que o Laboratório está aberto para a execução dos trabalhos
curriculares.
Laboratório e Estúdio de Fotografia
O Laboratório possui um cheiro forte de ralo. Informação já encaminhada para a Administração, mas
solução ainda não apresentada. A sala tem também vazamento de luz, foram tomadas algumas
providências, mas ainda existe um ponto com problema.
Laboratórios de Áudio e Vídeo
O número de horários disponíveis nos Laboratórios é insuficiente. Vários alunos reclamaram que
precisaram produzir as atividades solicitadas pelas disciplinas específicas fora da Instituição, pois não
conseguiram agendar horário no laboratório. Temos também problemas com equipamentos que
quebram e não tem rápida substituição.
INSTALAÇÕES PARA DEFICIENTES FÍSICOS
NADA FOI PONTUADO
ESTACIONAMENTO
Piso e manutenção
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Alunos reclamam muito das poças de água existentes no estacionamento. Reclamam também do mato
existente no final do espaço. Comentam que mais de uma vez ouviram brincadeiras dos manobristas
perguntando se eles não tinham medo de cobra ou de outro bicho.
Ampliação
Estacionamento insuficiente para a quantidade de alunos no prédio.
05 ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO E LAZER
Praça de alimentação
Elogiam o espaço e a colocação dos micro-ondas. Reclamam do preço de algumas lanchonetes,
incompatíveis com a realidade financeira de alguns.
Webspaces
Reclamam que muitas máquinas não funcionam adequadamente.
06 RECURSOS AUDIOVISUAIS E MULTIMÍDIA
Projetores
Projetores continuam apresentando problemas de configuração. Para o curso, calibração periódica das
máquinas para que apresentem coloração, proporção e resolução adequadas são de fundamental
importância.
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
Banheiros
A limpeza e manutenção dos banheiros voltaram a apresentar problemas de limpeza e manutenção. Os
horários de limpeza também são inadequados (horário de chegada, saída e intervalos). Como o número
de banheiros é pequeno, as vezes, quando um está fechado para limpeza, além de andar muito, o outro
espaço disponível está muito cheio.
WIFI
Acesso ao wifi tem sido difícil em alguns pontos do prédio. Alunos reclamam também da lentidão.
Cadeiras
Várias cadeiras quebradas no Laboratório permanecem empilhadas no final da sala. Em algumas salas
de aula, o número de cadeiras é inferior ao número de alunos fazendo com que as mesmas precisem
ser constantemente deslocadas. Também é insuficiente o número de cadeiras para canhotos e obesos.
LABORATÓRIOS
Softwares
Reclamaram da semana que todos os computadores ficaram sem acesso ao pacote ADOBE. Além
disso, quando voltou a funcionar, os softwares não eram os mais atualizados.
Minimizar o Ruído
Alunos reclamam do barulho causado pelas salas.COM e, também, da “bagunça” gerada pelos próprios
colegas fora do horário de aula.
REPROGRAFIA
A papelaria tem preços elevados. A estrutura da Xerox é pequena e não comporta a demanda em
determinados períodos e horários. Os colaboradores da Reprografia precisam ter melhor treinamento e
maior agilidade.
CANTINA
Preços
Continuam elevados e incompatíveis com a realidade financeira dos estudantes.
HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
Banheiros
Problemas reportados acima. Devido ao grande número de usuários que fazem uso das instalações é
necessária uma maior periodicidade na limpeza. Além disso, vale a indicação de não fechar vários
espaços simultaneamente.
Salas
As salas térreas continuam com problema no recolhimento de lixo.
BIBLIOTECA
INSTALAÇÕES, ILUMINAÇÃO E MOBILIÁRIO
Salas de estudo
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Pequenas e em número reduzido. O tamanho das equipes interdisciplinares é grande demais para as
mesmas. Mais tomadas.
WIFI
Fragilidade do WIFI no espaço.
Mobiliário
Mesas sem apoio adequado, ficam balançando.
Serviço de reserva de livro pela internet
Adequado. Funciona bem.
ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Manter atualizado o acervo bibliográfico
Bom acervo, mas alguns livros essenciais à área possuem um baixo número de exemplares. Além
disso, o acervo da área mais recente da Comunicação, a digital, não consegue acompanhar a rápida
necessidade de atualização da área. Também, precisamos mais amplitude no acervo da biblioteca
virtual.
COMUNICAÇÃO
PORTAL DO ESTUDANTE
Portal Financeiro
Portal Financeiro com bom funcionamento, mas apresenta alguns problemas ocasionais com a emissão
de boletos.
Acesso ao webmail
Alunos calouros continuam apresentando dificuldade de acesso ao webmail e, por isso, não criam
cultura de utilizar o mesmo.
Portal do Estudante
Portal ineficiente, poluído e sem atualização.
Comunicação Interna
Dificuldade de obtenção de determinadas informações devido aos meios disponíveis. Murais
desatualizados. Mídias Sociais melhoraram, mas ainda não possuem a agilidade necessária ao meio.
Melhorar o treinamento dos apoios à coordenação, indicam falta de preparo para lidar com os
estudantes. Os contínuos também são de difícil acesso. Os mesmos não são encontrados, quando
necessários nem mesmo pelos professores.
Falta de comunicação sistemática acerca dos eventos e acontecimentos institucionais, seja via e-mail,
mídias sociais ou presencial.
Blackboard
A plataforma costuma sair do ar, especialmente em momento de muito fluxo. Além disso, a interface
não possui boa usabilidade, nem é responsivo.
SECRETARIA GERAL
ATENDIMENTO AO DISCENTE
Espaço do CAE
Diminuição sensível no tempo de espera para resolver pendências no CAE no dia-a-dia. Exceção feita
aos dias iniciais de aula, causada pelas dificuldades da matrícula, mas os requerimentos, especialmente
os de matrícula, demoram para ser respondidos.
PROCESSO DE MATRÍCULA
Efetividade do processo
Aprovado o layout novo da matrícula, mas apresentam vários questionamentos relacionados as
disciplinas disponíveis e a questão da não semestralização.

CURSO DE RELAÇÕES PÚBLICAS
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2017 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENDH

(

) ECS

( X ) ECDE

(

) EAETI
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Curso(s): Comunicação e Marketing; Jornalismo; Relações Públicas
Coordenador(a): Mateus Santana
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( ) NOITE
Local: ( ) CPB
( X ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( ) FSA
Ocorreu nos turnos Matutino e Noturno
Nº de participantes:
Estudantes 53
Docentes 12
Colaboradores 0
II – Desenvolvimento
O seminário de autoavaliação é um acontecimento anual que já faz parte do calendário da Comissão
Própria de Avaliação da instituição, dessa forma, nossos alunos já sabem que a cada ano separamos
um momento para realizar o seminário.
O objetivo da reunião de autoavaliação é promover o conhecimento e interação com a realidade dos
cursos em questão e possibilitar a participação dos estudantes na implementação de melhorias
identificadas através da reunião.
Neste ano, 2018, estabeleceu-se que a data para o seminário seria 13/11/18 e para tanto esta data foi
divulgada através de ações da CPA e mais incisivamente pela coordenação de curso na semana que
antecedeu o evento.
A última reunião de autoavaliação indicou alguns aspectos que passaram pelo processo de melhoria,
tais como: maior estruturação dos interdisciplinares; ampliação da área de Convivência; melhorar o
atendimento financeiro; melhorar do sistema de monitoria e ampliação da reprografia. Contudo, alguns
elementos pontuados ainda não passaram por melhorias, a destacar: melhorar o layout do portal do
estudante; poucos bebedouros e ampliar o número de vagas de estacionamento.
Foram apresentadas as solicitações do ciclo anterior, o que foi atendido e o que ainda faltava realizar.
III - Considerações finais
O clima da reunião foi amistoso e perpassou a intenção de construção coletiva. Além disso, novas
demandas e potencialidades não relacionadas no processo de aplicação dos questionários foram
relatadas, o que pode ser identificado no item OUTROS.
A participação dos estudantes foi pertinente e adequada aos objetivos da reunião, no entanto, algumas
turmas se queixaram de que haviam respondido a uma pesquisa on-line muito parecida há poucos dias.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
- AULAS PRÁTICAS
FRAGILIDADES
- IMPRESSÃO DE PROVAS PRETO E BRANCO
- PROFESSOR QUE NÃO PLANEJA A AULA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- DIVERSIFICAR METODOLOGIAS
- VIABILIZAR A IMPRESSÃO COLORIDA DAS PROVAS
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
- EXISTÊNCIA DE TRABALHOS PRÁTICOS
- METODOLOGIA DE ENSINO DE ALGUNS PROFESSORES
FRAGILIDADES
- NEM TODO PROFESSOR FAZ A RELAÇÃO TEORIA/PRÁTICA
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- FALTA DE OBJETIVIDADE
- EM ALGUNS SEMESTRES O CONJUNTO DE DISCIPLINAS NÃO FAVORECE O
INTERDISCIPLINAR
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- CRIAÇÃO DE EMPRESAS JUNIORES DE RP E MARKETING OU JUNTAS
- PROFESSORES DEVEM ASSOCIAR MAIS OS CONTEÚDOS TEÓRICOS COM A PRÁTICA DO
MERCADO
- TRAZER PARA A SALA DE AULA A PRÁTICA DA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO E
PESQUISA EM EMPRESAS
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
- QUALIDADE DE MATERIAL
FRAGILIDADES
- A DISCIPLINA METODOLOGIA CIENTÍFICA DEVERIA SER PRESENCIAL
- FALTA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DA DISCIPLINA EAD. EM
ALGUNS SEMESTRE A EAD APARECE COMO OPTATIVA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MAIS CUIDADO NA ELABORAÇÃO DAS PROVAS PRESENCIAIS
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
- PROJETOS ADEQUADOS QUE UNEM TEORIA E PRÁTICA
FRAGILIDADES
- AUSÊNCIA DE PONTUAÇÃO EXTRA NAS ATIVIDADES
- NÚMEROS INSUFICIENTES DE TRABALHOS PRÁTICOS
- FOCAR NO TRABALHO PRÁTICO E NÃO TRABALHAR OS CONTEÚDOS DA PROVA ESCRITA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PALESTRAS E WORKSHOPS
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
- A MAIORIA DISCUTE OS RESULTADOS
FRAGILIDADES
- NÃO PONTUARAM NADA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- NÃO PONTUARAM NADA
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
- DIVERSIDADE
FRAGILIDADES
- PROFESSORES NÃO INCENTIVAM A INICIAÇÃO CIENTÍFICA
- FALTA DE COMUNICAÇÃO DO QUE ESTÁ ACONTECENDO
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- AMPLIAR A DIVULGAÇÃO
- DIVULGAR OS PROJETOS DE EXTENSÃO E PESQUISA PARA O INÍCIO DO CURSO
- MELHORAR A DIVULGAÇÃO E INCENTIVO
- COORDENADOR DO CURSO DEVERIA PROMOVER EM SALA
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
- NÃO PONTUARAM NADA
FRAGILIDADES
- FALTA DE CLAREZA NA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO E DO CRONOGRAMA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MELHORAR A DIVULGAÇÃO
RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
- TEM BASTANTE AÇÕES VINCULADAS A EXTENSÃO
FRAGILIDADES
- SÃO FORAM DESCOBRIR AS AÇÕES QUANDO ESTAVAM NO FINAL DO CURSO E ESTAGIANDO
- NÃO UMA DIVULGAÇÃO CLARA DAS AÇÕES E O SITE NA EXTENSÃO NÃO É BOM
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MELHOR DIVULGAÇÃO A RESPEITO DOS PROJETOS, NO SITE, EM SALA DE AULA E EM
OUTROS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O ALUNO.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
- NÃO PONTUARAM NADA
FRAGILIDADES
- FALHA NA COMUNICAÇÃO DOS PROJETOS.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MELHOR DIVULGAÇÃO A RESPEITO DOS PROJETOS, NO SITE, EM SALA DE AULA E EM
OUTROS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O ALUNO.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
- O FUSCA É BASTANTE INTERESSANTE, DEVERIA TER UMA PROGRAMAÇÃO DE SHOWS
MAIOR E NESTE SEMESTRE ELES NÃO VIRAM NADA DE DIVULGAÇÃO
FRAGILIDADES
- NÃO PONTUARAM NADA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MELHOR DIVULGAÇÃO A RESPEITO DOS PROJETOS, NO SITE, EM SALA DE AULA E EM
OUTROS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O ALUNO.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
- ALUNOS APROVAM A ESTRUTURA DE ENSINO.
FRAGILIDADES
- NÃO POSSUI ENFERMARIA ATIVA.
- INSTALAR MAIS CÂMARAS DE SEGURANÇA, INCLUSIVE NO ENTORNO DO PRÉDIO
- FALTA DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO, AR CONDICIONADO E CAIXAS
DE SOM. A ILUMINAÇÃO BRANCA DAS SALAS ATRAPALHA NA VISUALIZAÇÃO DAS
PROJEÇÕES.
- OS BEBEDOUROS SÃO INSUFICIENTES E MUITAS VEZES NÃO PASSAM POR PROCESSO DE
MANUTENÇÃO.
- A SEGURANÇA NA ENTRADA DA INSTITUIÇÃO É LIMITADA, O QUE JÁ POSSIBILITOU ALGUMAS
SITUAÇÕES PERIGOSAS PARA OS ALUNOS, AO LADO DA UNIVERSIDADE.
- A LIMPEZA DOS BANHEIROS TEM OCORRIDO NO HORÁRIO DE INTERVALO, NO QUAL OS
ALUNOS DESEJAM UTILIZÁ-LOS. AINDA HÁ UM OUTRO ASPECTO RELATIVO À FALTA DE PAPEL
HIGIÊNICO E DETERGENTE NOS MESMOS.
- O WI-FI DA UNIVERSIDADE TEM POUCO ALCANCE E, A DEPENDER DO LOCAL, NÃO TEM UM
BOM SINAL.
- O DEPARTAMENTO FINANCEIRO NÃO FOI MELHORADO, DE ACORDO COM A VISÃO DA
TURMA. O SISTEMA APRESENTA PROBLEMAS/ATRASOS PARA COMPENSAÇÃO DE
PAGAMENTO, APESAR DO ATENDIMENTO SER CONSIDERADO SATISFATÓRIO.
A CAE APRESENTA DEMORA NO ATENDIMENTO, PRINCIPALMENTE, NO INÍCIO DO
SEMESTRE.
- O PORTAL DO ESTUDANTE APRESENTA CONTEÚDO DESATUALIZADO E O LAYOUT NÃO DÁ
VISIBILIDADE ÀS NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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- AMPLIAR O NÚMERO DE BEBEDOUROS DA INSTITUIÇÃO, ASSIM COMO REALIZAR
MANUTENÇÃO NO SENTIDO DE LIMPEZA DOS MESMOS E TAMBÉM PARA QUE NÃO FIQUEM
SEM ÁGUA.
- A UNIVERSIDADE PODERIA SOLICITAR À PREFEITURA UMA MELHOR ESTRUTURA PARA ESSE
PONTO DE ÔNIBUS.
- A BIBLIOTECA DIGITAL DEVERIA TER UMA COMUNICAÇÃO MAIS EFETIVA.
- A CAE PODERIA TER UMA AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO INÍCIO DO
SEMESTRE LETIVO.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
- NADA FOI PONTUADO.
FRAGILIDADES
- HÁ UMA DEMORA NA RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES REALIZADAS PARA CONSERTO DE
EQUIPAMENTOS, TAIS COMO: COMPUTADORES E PROJETORES DE SALA DE AULA.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E PROJETORES DE SALA DE AULA PARA
QUE OS MESMOS NÃO APRESENTEM PROBLEMAS DURANTE TODO O SEMESTRE.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
- NENHUM ALUNO RELATOU SER PCD, PORTANTO NÃO HÁ OPINIÕES SOBRE.
FRAGILIDADES
- NENHUM ALUNO RELATOU SER PCD, PORTANTO NÃO HÁ OPINIÕES SOBRE.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- NENHUM ALUNO RELATOU SER PCD, PORTANTO NÃO HÁ OPINIÕES SOBRE.
Estacionamento
POTENCIALIDADES
- NADA FOI PONTUADO.
FRAGILIDADES
- NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA QUE OS ESTUDANTES POSSAM
ESTAR EM SALA NO HORÁRIO DE AULA, ASSIM COMO PROMOVENDO MAIOR COMODIDADE
AOS MESMOS.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- PROPOSTA DE PARCERIA COM ALGUM EDIFÍCIO COMERCIAL PARA QUE OS ESTUDANTES
NÃO PAGUEM PELO ESTACIONAMENTO, A EXEMPLO DO QUE OCORRE NO PA9 COM O
SUPERMERCADO EXTRA.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
- AR CONDICIONADO, SALAS DE REUNIÃO SÃO BOAS E ADEQUADAS, CABINES DE ESTUDO
INDIVIDUAL TAMBÉM SÃO BOAS.
FRAGILIDADES
- COMPUTADORES RUINS, ILUMINAÇÃO INADEQUADA DAS CABINES INDIVIDUAIS.
- A BIBLIOTECA POSSUI DUAS PORTAS PARA ACESSO E UMA DELAS FICA FECHADA, O QUE
FAZ COM QUE O ESTUDANTE TENHA DE DAR A VOLTA PARA ENTRAR.
- A BIBLIOTECA DIGITAL AINDA É POUCO DIVULGADA NA INSTITUIÇÃO.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- ABRIR AS DUAS PORTAS, INSTALAR ILUMINAÇÃO INDIVIDUAL E FIXA NAS CABINES (NÃO
ABAJUR), PUFES E CADEIRAS ACOLCHOADAS.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
- FUNCIONA BEM
FRAGILIDADES
- É CONFUSO, NÃO É INTUITIVO.
- SERIA BOM PODER UNIFICAR AS SENHAS DA BIBLIOTECA FÍSICA E VIRTUAL.
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
- PODERIA SER MAIS AMIGAVEL AO USUARIO
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
- TEM BIBLIOGRAFIA BASICA OBRIGATORIA ADEQUADA
FRAGILIDADES
- ALGUNS LIVROS FÍSICOS ESTÃO COM MOFO.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- AMPLIAR OS TITULOS DA ÁREA DE OPINIÃO PÚBLICA
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
- AS OPERAÇÕES BASICAS FUNCIONAM
FRAGILIDADES
- NÃO É RESPONSIVO
- NAVEGABILIDADE DO PORTAL EM OUTROS NAVEGADORES É RUIM, EXEMPLO EDGE.
- PARÂMETROS FINANCEIROS NA REMATRÍCULA AS VEZES NÃO CORRESPONDEM COM A
REALIDADE
- PROBLEMA FREQUENTE COM O PORTAL FINANCEIRO
- A VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES TEM SIDO LENTA E O FEEDBACK DE
DIFÍCIL INTERPRETAÇÃO. ALÉM DISSO, O PROCESSO É EXTREMAMENTE BUROCRÁTICO, O
QUE DIFICULTA A VALIDAÇÃO DAS HORAS. TEM QUE FAZER UPLOAD DOS DOCUMENTOS
DIGITALIZADOS, MAS O PORTAL NÃO SUPORTA.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- VERSÃO MOBILE PARA O PORTAL
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
- MUITOS RECURSOS DISPONÍVEIS
FRAGILIDADES
- LIMITAÇÃO DE LANÇAMENTO DE 3 NOTAS APENAS, AV1, AV2 E AV3, RESTRINGINDO A
INFORMAÇÃO DAS NOTAS PARCIAIS DOS ALUNOS
- INTERFACE POUCO AMIGÁVEL
- DELAY DE 24H NA ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS (DISFUNÇÃO INEXISTENTE ATÉ 2017)
- RECHAMADA – PROCESSO EXTREMAMENTE BUROCRÁTICO
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- MELHORAR A USABILIDADE DO PORTAL
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- SISTEMA DE RECHAMADA CONFUSO
- DIFICULDADE NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DIVERSOS A EXEMPLO DE RH, AIC E OUTROS
SISTEMAS LAUREATE
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAR O E-MAIL

Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- POUCA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS, DOS PRAZOS, VAGAS DE ESTÁGIO, INTERNATIONAL
OFFICE
- HÁ PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS SETORES DA INSTITUIÇÃO, TAIS COMO: CAE,
FINANCEIRO, COORDENAÇÃO ETC.
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- A COMUNICAÇÃO INTERNA NÃO É EFETIVA (MUDANÇAS NO CURSO, MATRIZ CURRICULAR,
PLANO DE ENSINO, EVENTOS, NÃO CHEGAM AOS ESTUDANTES)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- RECADRASTAMENTO DO E-MAIL DO ESTUDANTES PARA MIGRAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO EMAIL INSTITUCIONAL PARA O PESSOAL
- CRIAÇÃO DE RÁDIO ESTUDANTIL
- CRIAR UM SISTEMA DE DIVULGAÇÃO DAS VAGAS DE ESTÁGIO
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- ESTUDANTES RELATAM QUE PROCURARAM E NÃO HOUVE EFETIVIDADE DE RESPOSTA.
- A OUVIDORIA NÃO GARANTE O ANONIMATO DE QUEM PRESTA A QUEIXA.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
OUTROS
- AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DO PROCESSO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
- SEGURANÇA DEFICIENTE

ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
SALVADOR
CURSO DE BIOMEDICINA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( x ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Biomedicina
Coordenador(a): Sheyla França
Data da reunião: 20/11/2018
Horário: ( x ) MANHÃ
( ) TARDE
( x ) NOITE
Local: ( x ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Início: ___:___
Término: ___:___
Nº de participantes:
Estudantes 233
Docentes 04
Colaboradores 1

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
De forma geral as turmas foram receptivas ao seminário e mostraram desconhecer alguns pontos de
melhoria.
III - Considerações finais
Os alunos reivindicaram principalmente o aumento de aulas práticas e a reformulação de disciplinas
EAD, tanto com relação ao conteúdo abordado X cobrado em avaliação, quanto ao fato de desejarem
transformá-las em disciplinas presenciais. Os alunos do 1 semestre se mostraram interessados nas
potencialidades e execuções da CPA, notando a importância de participarem das pesquisas
direcionadas pela instituição. Já conheciam alguns pontos de melhorias da universidade e gostaram da
ideia da implementação de chuveiros.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
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Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
Os alunos concordam com a metodologia adotada de aplicação de novas ferramentas de ensino.
Criticam a alta concentração de alunos por turmas e outros o conteúdo de algumas disciplinas (não
citaram especificamente)
FRAGILIDADES
Inserir o biomédico em práticas de campo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Inserir metodologia ativa em análise de alimentos.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Em todos os relatórios os alunos solicitam mais aulas práticas.
Mecanismos de agressão e defesa precisa de mais prática e trabalhos
Inserir mais práticas na disciplina de processos moleculares e genéticos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Inconsistência entre o conteúdo aplicado e o cobrado. Não deveriam ser EAD.
Apagado da ECS
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Inserir metodologias ativas. Melhorar plataforma (blackboard) e retirar bioestatística e epidemiologia de
serem EAD.
Mais assuntos sobre bioética (alunos do segundo semestre, ainda não tiveram a disciplina de ética)
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
Provas de acordo com o ensino de sala de aula.
Tudo ótimo
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Desorganização
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Devolução das provas.
Precisa ponderar as formas de discussão
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Não se é muito mostrado incentivos por parte da unifacs
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhor divulgação. Melhor acesso e maior diversidade
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
Tudo ótimo
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhor divulgação.
Outros
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Precisa ser mais divulgado – projetos de extensão
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Pisco deveria ser optativo (apenas 5% de uma turma). Maior acessibilidade aos projetos de extensão
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Cultura é importante e não temos no curso
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
No geral possui uma boa estrutura
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Alguns armários quebrados
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Catraca.
Elevador
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Trocar o sistema para facilitar o acesso.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
ok
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estacionamento
POTENCIALIDADES
ok
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
Local bom, fácil acesso
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Mais cadeiras, melhorar o conforto
Refeitório pequeno
Cantina
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
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Qualidade da comida. Ambiente muito quente.
Clube do lanche e açaí saúde com péssimo atendimento
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Mais micro-ondas
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
Bom
FRAGILIDADES
Cores.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
Local bem estruturado
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Pintura de fachada da torre Sul.
Laboratórios
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Bancadas estreitas. Microscópios sem funcionar. Melhorar equipamentos de bioquímica, hematologia e
exaustor.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Realizar manutenções e reparos. Melhorar as lâminas
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Sem cotas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Voltar a ter cota para estudantes.
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Falta sabonete nos banheiros
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ventilação dos banheiros. Conscientização dos alunos para melhor conservar.
Outros
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Mau cheiro, salas sempre ocupadas. Salas sem ventilação.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Mais salas e melhor higienização.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Tornar o serviço mais prático.
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
Grande variedade
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FRAGILIDADES
Detalhes faltosos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumentar o acervo.
Inserir livros mais específicos como virologia e parasitologia
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
PCs bem acessíveis
FRAGILIDADES
Wi-Fi muito decadente, lento, cai muito e trava muito
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o WI-FI.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Péssima.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aproximar o coordenador ao curso.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Mais abrangente.
Outros
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
Ruim a bom.
FRAGILIDADES
Horrível, principalmente a CAE
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Treinamento para passar as informações corretas. Cordialidade dos atendentes.
Melhorar a comunicação, organização, acolhimento e ouvir mais o aluno
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Falta de organização e demora com a matrícula
PROPOSTAS DE MELHORIAS
O aluno escolher a grade, ofertar disciplinas em todos os semestres. Aumento da quantidade de vagas
nas disciplinas.
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Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
Críticas acerca do docente (turma do 2º semestre).
Bons professores.
FRAGILIDADES
Terapêutica medicamentosa, análise de alimentos e agressão e defesa 1.
A pesquisa realizada no sistema não deveria ser obrigatória
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Adotar metodologia ativa, para as disciplinas supracitadas
Humanização para alguns professores (Professora Bianca).
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Alunos enviam arquivos de trabalho mas não chega ao destino. Professores reclamam que as vezes o
sistema cai e com ele os arquivos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Reorganizar o site e melhorar a conexão
Outros

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( X ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): EDUCAÇÃO FÍSICA
Coordenador(a): BRUNO DURANTE DE MEDEIROS
Data da reunião: 20/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( X ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Início: ___:___
Término: ___:___
Nº de participantes:
Estudantes _90____
Docentes __4___
Colaboradores _0____

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Reunião realizada com a coordenação do curso e mais um professor de disciplinas específicas e dois
períodos diferentes (manhã e tarde) englobando do 1° ao 4° semestres. Os docentes do curso
divulgaram aos alunos em sala de aula sobre a importância da reunião com objetivo de apresentar as
melhorias realizada pela Instituição e que eles pudessem dar sugestões para novas melhorias nos
próximos semestres.
III - Considerações finais
As reuniões ocorreram com clima agradável onde os alunos pontuaram novas demandas com
sugestões de melhorias. Os discentes tiveram uma ativa participação

ANÁLISE DOS INDICADORES
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ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES DIFICULDADE DE CONTATO COM O TUTOR,
PROPOSTAS DE MELHORIAS – PROMOVER MAIS WEB CONFERÊNCIAS, INSERIR VÍDEO AULAS
EXPLICAYIVAS SOBRE A DISCIPLINA COM O PLANO DE ENSINO EXPLICADO
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES MELHORAR A DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES MELHORAR A DIVULGAÇÃO DAS MONITORIAS
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
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POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES PROJETORES COM LÂMPADAS RUINS E MELHOR ILUMINAÇÃO DA SALA DE
AULA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estacionamento
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES MAIS LUGARES DE CONFORTO NA ÁREA DE CONVIVÊNCIA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Cantina
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES AUMENTAR O Nº DE MESAS E MANTER LIMPO COM FREQÛENCIA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES PROJETORES COM LÂMPADAS RUINS
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES FALTA DE SABONETE NOS BANHEIROS PRINCIPLAMENTE AOS SÁBADOS
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Laboratórios
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES OK
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FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Portal do Professor
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES Alguns comunicados não são passados no tempo correto.
PROPOSTAS DE MELHORIAS comunicação via SMS
Ouvidoria
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES Não consegue seguir o fluxo de atendimento, falta de coerência dos funcionários para
os atendimentos e dificuldade para gerar cartão de acesso. Muitos problemas não são resolvidos
PROPOSTAS DE MELHORIAS treinar os funcionários para atender os alunos. Mais educação e
cordialidade além de melhorar a resolubilidade
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES ter mais agilidade nos processos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
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POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros

CURSO DE ENFERMAGEM
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENDH
( X ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(): Enfermagem
Coordenadora: Edilene Oliveira Santos
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( X ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( X ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( ) FSA
Início: 07: 15 Término: 21:50
Nº de participantes:
Estudantes: 380
Docentes: 13
Colaboradores: 02
II – Desenvolvimento
Realizou-se divulgação do Seminário de Autoavaliação com todos os professores e colaboradores do
Curso de Enfermagem, por meio de reunião, onde foi apresentado e discutido toda a dinâmica de
trabalho proposta pelo CPA. Evidenciou-se bastante clareza na contextualização do objetivo, com
participação relevante dos envolvidos no processo de avaliação. As discussões possibilitaram
compreender avanço e melhorias nas ações pontuadas no último seminário, com destaque para
inovações sugeridas pelo grupo quanto a mudanças que contribuam de maneira crítica/reflexiva na
aprendizagem teórica/prática.
III - Considerações finais
A reunião aconteceu de forma interativa e motivadora. Os participantes explanaram suas ideias com
bastante desenvoltura e perceptibilidade. Discutiu-se a aplicabilidade de novas demandas que visam
agregar conhecimento ao Curso de Enfermagem, bem como, proporcionem aos discentes estarem mais
envolvidos e estimulados a construírem uma trajetória acadêmica com valorização ética e profissional.
Os resultados obtidos solidificam a busca por um ensino de qualidade, que legitima a importância da
participação de discentes, docentes e coordenação, no desenvolvimento de práticas inovadoras.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E MATERIAIS DIVERSIFICADOS QUE FACILITAM E INTENSIFICAM
A APRENDIZAGEM
POTENCIALIDADES – Estrutura dos laboratórios, estratégias que contribuem para a aprendizagem do
aluno, projetos de aperfeiçoamento (projetos de extensão e pesquisa), docentes com domínio do
assunto.
FRAGILIDADES – Peças do laboratório danificadas e em pequena quantidade para o quantitativo de
aluno. Disciplinas que deveriam ser presenciais devido à grande importância acadêmica passaram a ser
EAD.
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PROPOSTAS DE MELHORIAS – Adquirir mais peças de estudo para os laboratórios. Ofertar disciplinas
no formato presencial.
RELAÇÃO TEORIA/PRÁTICA
POTENCIALIDADES – Docentes capacitados para transmitir o conteúdo prático/teórico e facilidade de
visitas técnicas.
FRAGILIDADES – Baixa carga horária de práticas e habilidades.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Aumentar carga horária de práticas e habilidades, pois isso contribui
muito para o processo de aprendizagem. Implantação de um hospital escola na Unifacs para a área de
saúde.
DISCIPLINAS HUMANÍSTICAS
POTENCIALIDADES – Formas diversificadas de se aplicar o conhecimento na área de atuação.
FRAGILIDADES – Observa-se didática de baixa qualidade nas disciplinas EAD, dificuldade de acesso
ao blackboard. Deficiência no material disponibilizado no sistema. Dificuldade de acesso ao tutor e
plataforma. Dificuldade para discutir as provas e demora nos feedback e correções das provas. As
avaliações não correspondem ao conteúdo disponibilizado. Algumas disciplinam não se relacionam com
a vivência prática.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Rever as disciplinas EAD e substitui-las por outras de maior
importância para a Enfermagem. Melhor suporte dos tutores. Voltar ao modelo semipresencial. Utilizar a
carga horária dessas disciplinas para aumentar a CH prática de outras disciplinas praticas
profissionalizantes. Melhorar o acervo de material de apoio e reduzir o tempo de correção das provas.
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM
POTENCIALIDADES – Ótima utilização dos instrumentos disponibilizados, pois permite a autoavaliação
do aluno.
FRAGILIDADES – Curto tempo para realização e confecção dos seminários e tutorias.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Melhor redistribuição por parte dos docentes quanto aos prazos
estabelecidos para entregar as atividades avaliativas, a fim de evitar a sobrecarga.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES
POTENCIALIDADES – O feedback permite revisão os conteúdos trabalhados nas aulas.
FRAGILIDADES – Falta de revisão de todas as avaliações. Demora na postagem dos resultados e
alguns professores não dão o feedback das avaliações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Inserir avaliação processual. Correção das provas pelo blackboard.
Melhorar feedback e postagem dos resultados.
ACESSO E INCENTIVO A PESQUISA
POTENCIALIDADES – Professores estimulam os alunos a participarem de atividades extraclasse.
FRAGILIDADES – Redução na oferta dos projetos de extensão. Poucas bolsas oferecidas PIBIC e
reduzida divulgação. Demora do CEP nas respostas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Aumentar a quantidade de projetos e bolsas de pesquisa. Expandir as
áreas de pesquisas. Melhorar a divulgação dos projetos e linhas de pesquisa.
ACESSO E INCENTIVO A MONITORIA
POTENCIALIDADES – Oferta de monitoria em várias disciplinas.
FRAGILIDADES – Apoio financeiro. Disponibilidade e divulgação no horário noturno. Poucas vagas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Ampliar seleção para novos monitores durante o período letivo com
aumento da quantidade de laboratórios. Aumentar a quantidade de monitores, remuneração ou
desconto na mensalidade.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
POTENCIALIDADES - Programa de extensão, FUSCA, Brechó solidário, Oportunidade de criação de
Ligas acadêmicas, Central de Carreiras, Monitorias e PIBIC.
FRAGILIDADES - Pouca divulgação dos programas. Número restrito de vagas nas seleções existentes.
Ausência de recursos financeiros financias as ações desenvolvidas pelos projetos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Simpósios que visem apresentar os projetos institucionais no início do
semestre. Possibilidade de aumento de vagas nos projetos. Viabilizar recursos financeiros para os
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projetos. Ampliar a divulgação dos editais dos projetos, ligas, monitorias. Divulgação das atividades no
portal do estudante.

OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
POTENCIALIDADES – Programas para Engajamento Social (Palestras, curso de extensão, PISCO,
projetos interdisciplinares)
FRAGILIDADES - Divulgação da Central de Carreiras, melhorar a avaliação pela instituição das
unidades de Saúde das turmas de PISCO/Expandir projetos interdisciplinares.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Promover mais eventos artísticos e culturais, visando a inclusão de
alunos que não conseguem participar nos turnos matutino e vespertino. Palestras e programas de
extensões aos Sábados e Domingos. Melhorar a divulgação da Central de Carreiras. Investir mais nos
projetos de extensão, que visa capacitar mais os estudantes para o desenvolvimento de ações sócias.
Desenvolver atividades integradoras entre veteranos e calouros.
ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
POTENCIALIDADES – Proporciona maior interação e envolvimento com os estudantes de diferentes
cursos.
FRAGILIDADES - Baixa divulgação e participação dos alunos nos eventos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Melhorar a divulgação dos eventos por meio e redes sócias.
Desenvolver novos projetos voltados a cultura. Ofertar disciplinas optativa como dança, teatro.
Outros
Voltar a cota de impressão.
INFRAESTRUTURA
INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA O ENSINO
POTENCIALIDADES - Boa estrutura dos laboratórios de informática, quantidade de computadores
suficientes. Instalações modernas, bem localizado.
FRAGILIDADES – Laboratórios de habilidades insuficientes para atender as necessidades, são
pequenos. Quantidade de equipamentos também insuficientes, além de materiais com data de validade
vencida e reutilizáveis. Sinal baixo de internet nas salas e laboratórios. Formato de algumas salas
inadequada para a aprendizagem, são compridas, produz muito eco, além de dificultar a visualização
dos slides. Ventilação inadequada nos locais onde ficam os armários dos estudantes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Aquisição de mais equipamentos e materiais para os laboratórios de
habilidades. Manutenção constante. Internet mais veloz. Construir mais salas amplas.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
POTENCIALIDADES – salas climatizadas, assentos acolchoados, equipamentos áudio visuais em boa
conservação.
FRAGILIDADES – Peças de anatomia danificadas. Manutenção inadequada dos elevadores. Aparelhos
de ar condicionado com defeito. Cadeiras quebradas. Wi-fi muitas vezes não funciona. A falta de
ascensorista nos elevadores gera superlotação e dificuldade de acesso ao mesmo para quem está nos
andares mais baixos. Armários da biblioteca e laboratórios com defeito.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Internet com maior alcance. Manutenção constante de elevadores e
ar condicionado. Substituição ou consertos das peças anatômicas e bonecos dos laboratórios. Retorno
dos ascensoristas nos elevadores.
INSTALAÇÕES FÍSICAS E DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)
POTENCIALIDADES - Existência de rampas e elevadores.
FRAGILIDADES – Portas de correr para deficientes. Adequação do piso tátil. Estacionamento sem
ventilação adequada. Quando o portão está trancado, o cadeirante não consegue acesso pela catraca,
dificultando entrada no elevador. Corredores estreitos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Melhorar e adequar as Instalações para atender aos deficientes.
Portas mais amplas e de fácil acesso.
ESTACIONAMENTO
POTENCIALIDADES – Disponibilidade de vagas. Bem sinalizado.
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FRAGILIDADES – Pouco ventilado. Paredes mofadas. Cadeiras e outros objetos ocupando vagas
destinadas aos veículos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Instalação de espelhos para melhor visualização da entrada e saída
dos veículos. Instalação de exaustores para melhorar a ventilação.
ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO E CONVIVÊNCIA
POTENCIALIDADES - Áreas externas consideradas agradáveis.
FRAGILIDADES - Espaço considerado pequeno para a quantidade de alunos existentes. Falta de
manutenção dos micro-ondas, além da quantidade insuficientes. Assentos e mesas também em baixa
quantidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Local de convivência mais aberto. Instalação de máquinas de
alimentação em todos andares, variedades de alimentos mais saudáveis. Construção de área para
fumantes. Implantação de chuveiros nos banheiros. Instalação de câmeras de segurança e de
bebedouros nas áreas de alimentação. Construção de mapa setorial nas duas torres. Ampliar a área de
alimentação. Instalação de máquina de Salvador Card e metro passe. Melhoria na ventilação local,
bebedouro, iluminação.
CANTINA
POTENCIALIDADES – Bom atendimento e diversidade de lanches.
FRAGILIDADES – Quantidade insuficiente de aparelhos de micro-ondas, além de serem poucos, estão
sempre com defeitos. Ambiente pequeno para a quantidade de alunos, sempre faltam mesas e
cadeiras. Máquinas de café sempre com defeitos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Aumentar o número de mesas, cadeiras e micro-ondas na área de
alimentação. Implantação de restaurante universitário; instalar mais tomadas. Melhorar a manutenção
dos equipamentos.
RECURSOS AUDIOVISUAIS E MULTIMÍDIA
POTENCIALIDADES - Quantidade de computadores suficientes nos laboratórios. Ar condicionado e
iluminação adequados também.
FRAGILIDADES - Condições ruins dos retroprojetores, é necessário realizar manutenção mais
frequente. wifi não atende as necessidades dos alunos. Computadores com problemas técnicos.
Quantidade pequena de tomadas nas salas de aulas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Instalação de películas de proteção nas janelas para melhorar a
luminosidade. Atendimento mais rápido e eficiente dos técnicos nos andares quando tem uma
ocorrência. Manutenção mais eficiente quando o problema for comunicado. Melhorar a cobertura do wifi
e manutenção dos computadores.
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
POTENCIALIDADES – Bom estado geral de conservação, cadeiras confortáveis, salas pintadas a cada
semestre.
FRAGILIDADES - Ar condicionado não refrigeram adequadamente. Persianas ineficientes, atrapalha
muito a visualização dos slides. Algumas salas as portas não fecham direito. Wi-fi de péssima
qualidade. Os forros de algumas salas estão danificados, principalmente por problemas de infiltração.
Elevadores com detectores falhando principalmente para selecionar alguns andares. Banheiros com
baixa climatização.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Realizar Limpeza dos filtros de ar condicionado e fazer manutenção
adequadamente. Substituição das persianas por blackout. Realizar manutenção frequentemente nos
bebedouros. Instalar suporte de bolsas e ganchos nos banheiros.
LABORATÓRIOS
POTENCIALIDADES – De modo geral os Laboratórios de ensino são bons. São organizados.
FRAGILIDADES - Armários insuficientes e quebrados. Cortinas com mofo. Peças anatômicas com
defeitos e em pequena quantidade. Materiais de insumos vencidos e reutilizados várias vezes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Aumentar a fiscalização das normas de laboratório. Ampliar o número
de peças anatômicas para estudar. Realizar manutenção de forma mais frequente.
SERVIÇO DE REPROGRAFIA
POTENCIALIDADES – O atendimento é bom e o preço accessível.
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FRAGILIDADES - Cota de impressão e de xerox. Ampliar o espaço, pois quando tem demanda, o
ambiente fica tumultuado.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Implantação de mais máquinas de reprografia e mais funcionários.
Retorno das cotas de impressão.
HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
POTENCIALIDADES - Salas sempre bem higienizadas, limpas e organizadas.
FRAGILIDADES - Mal cheiro nas salas de estudo em grupo. Os banheiros estão sempre muito sujos. Ar
condicionado sempre sujos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Intensificar a higienização dos banheiros. Banheiros sem climatização,
as portas não fecham. Instalação de álcool gel nos corredores. Lixeiras maiores nas salas e nos
corredores. Desodorizador nos banheiros.
OUTROS - Implantação da máquina do Salvador Card. Instalação de um caixa eletrônico. Treinamento
dos funcionários. Melhorar o atendimento nos estacionamentos. Instalação de máquinas de comidas e
café em todos os andares. Ascensoristas dos elevadores.
BIBLIOTECA
INSTALAÇÕES, ILUMINAÇÃO E MOBILIÁRIO PARA ESTUDO INDIVIDUAL E EM GRUPO
POTENCIALIDADES - Instalações e iluminação consideradas adequadas.
FRAGILIDADES - Poucas salas de estudos para atender o número de alunos. Ar condicionado sujo e
quebrado. O banheiro dos funcionários da biblioteca está em um local que atrapalha o estudo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Manutenção adequada do ar condicionado e melhorar a limpeza das
salas de estudos.
SERVIÇO DE RESERVA DE LIVRO PELA INTERNET
POTENCIALIDADES - Facilidade de reserva pelo celular.
FRAGILIDADES - Sem comentários.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Enviar mensagens de SMS ou e-mails quando o livro estiver
disponível.
ACERVO BIBLIOGRÁFICO
POTENCIALIDADES – Organização do local.
FRAGILIDADES - Livro NANDA e exame físico desatualizados. Biblioteca virtual sem acervo suficiente.
Estado geral dos livros em péssimas condições.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Atualizar o acervo e disponibilizar mais volumes. Ampliar o tempo de
permanência com o livro.
COMUNICAÇÃO
PORTAL DO ESTUDANTE
POTENCIALIDADES – Informação em tempo real.
FRAGILIDADES – Sistema sempre em operação, principalmente quando se precisa utilizar as
ferramentas necessárias. Blackboard muito falho, principalmente nas disciplinas EAD. Demora no
retorno dos requerimentos. Bloqueio no acesso ao portal no aditamento do FIES.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Melhorar a manutenção no sistema. Ser mais objetivo e rápido no
retorno dos requerimentos.
PORTAL DO PROFESSOR
POTENCIALIDADES - Bom amplo e autoexplicativo.
FRAGILIDADES – Nem todos utilizam a ferramenta, deveria ser mais explorado.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Acesso ao conteúdo do black pelo smartfone e divulgar mais os
benefícios da ferramenta.
INTRANET
POTENCIALIDADES - Sem comentários
FRAGILIDADES - Baixo sinal.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Melhorar o sinal do wi-fi. Disponibilizar computadores mais rápidos
nos laboratórios.
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COMUNICAÇÃO INTERNA
POTENCIALIDADES – Muito resolutiva, porém com muitas falhas humanas.
FRAGILIDADES - Falta de preparo dos profissionais nos atendimentos prestados aos alunos,
especialmente com relação ao financeiro. Demora no atendimento, baixa resolução e profissionais
desumanos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Chat on-line com a coordenação dos setores para resolver problemas
de forma mais otimizada. Treinamento para os atendentes, a fim de serem mais acolhedores e solícitos.
OUVIDORIA
POTENCIALIDADES: Excelente ferramenta de comunicação.
FRAGILIDADES - Demora no retorno às solicitações enviadas. Além de algumas vezes não
responderem.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Retorno em tempo hábil das solicitações enviadas.
OUTROS - Acesso inadequado para deficientes no 3º subsolo. Retorno das disciplinas que passaram
para EAD.
SECRETARIA GERAL
ATENDIMENTO AO DISCENTE
POTENCIALIDADES – Atendimento muitas das vezes efetivo, eficiente, com agilidade nas solicitações
realizadas.
FRAGILIDADES - Nem todos os funcionários mostram preparo para atendimento, e não tratam
educadamente o aluno, muitas vezes os profissionais não se mostram aptos para resolver os
problemas, em dias de alta demanda o atendimento é muito demorado. Observa-se falta de informação
e dificuldade nas solicitações com maiores complexidades. Divergência nas informações prestadas por
alguns funcionários. Grande demanda para poucos funcionários e atraso no retorno dos requerimentos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Treinamento da equipe e ampliação do número de profissionais nos
setores. Criação de plataforma especifica para retorno em tempo hábil das demandas realizadas.
PROCESSO DE MATRÍCULA
POTENCIALIDADES - Possibilidade de montar a grade online e acessibilidade às informações da
grade antes do início do semestre.
FRAGILIDADES - Erro no portal, a grade é trocada sem consentimento do aluno. Dificuldade na
confirmação da grade, inclusão e exclusão de disciplinas. Ineficiência na fila de espera, sem feedback,
erros consecutivos em dados de matricula. Prazo para exclusão de disciplina muito curto. Falta de
confirmação da grade com antecedência. Valores abusivos para inclusão de disciplinas de outros
semestres.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Reestruturar a matrícula para que o sistema seja mais eficiente online. Treinamento com atendentes para que possam resolver tais demandas. Retirada da fila de espera.
Maior resolutividade nos requerimentos realizados, com retorno em tempo oportuno.
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOCENTE/DISCENTE
POTENCIALIDADES - São bem elaboradas e de fácil compreensão. Questões claras e objetivas.
FRAGILIDADES – Não temos feedback das avaliações. Bloqueio para acessar o portal devido ao não
preenchimento das perguntas. Avaliação sem transparência.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Não bloquear o portal pela falta de respostas. Tornar a avaliação
opcional.
SISTEMA DE COLETA
POTENCIALIDADES – Atende as necessidades. Anonimato e facilidade de ser on-line
FRAGILIDADES - O estudante não recebe um feedback das queixas registradas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Receber o feedback das queixas registradas e abrir em formato de
tela cheia no portal.

CURSO DE ESTÉTICA E COMÉSTICA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
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- UNIFACS2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( X ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Estética e Cosmética
Coordenador(a): Douglas Rambo
Data da reunião: 20/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( X ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Início: ___:___
Término: ___:___
Nº de participantes:
Estudantes 50
Docentes 2
Colaboradores

(

) DIREITO

) FSA

II –Contribuição dos alunos calouros
Contemplar informações elencadas na conversa com os alunos.
OPINIÕES SOBRE A AULA DE PRATICAS EM ESTETICA:
- EU ACHO A FACULDADE MUITO BOA, MAS EU SINTO MUITA DEFICIENCIA NAS AULAS
PRATICAS QUE ENVOLVEM A ESTETICA
- SÃO AULAS FRACAS, NÃO SENTIMOS A PROFESSORA SEGURA NO QUE ELA PASSA
- TEM MUITA DEFICIENCIA NO ASSUNTO PASSADO NAS AULAS PRATICAS
- MUITO DESORGANIZADO
- TEM DIAS QUE O SLIDE É FEITO NA HORA
- CONTRADIÇÃO DE CONTEÚDO ENTRE PROFESSORAS DE PRÁTICAS E COSMETOLOGIA
- DISCORDÂNCIA ENTRE OS ASSUNTOS DADOS PELO PROFESSORES
GERAL :
- POUCO ESPAÇO NA INFRAESTRUTURA PARA O ALMOÇO
- POUCO MICROONDAS
- POUCO TEMPO DE INTERVALO, PARA MUITA GENTE NO ALMOÇO
- FALTA DE CHUVEIROS
- DEVERIA TER ESTAGIOS OBRIGATORIOS
- DEVERIAMOS TER VISITA TECNICA E NÃO TEMOS
- FALTA DE RESPEITO COM OS ESTUDANTES EM RELAÇÃO AOS ASSUNTOS
SUGESTÕES :
- PALESTRAS NA ARÉA DE ESTETICA
- CHUVEIROS NOS BANHEIROS
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES Maior fixação do conteúdo, facilitação do processo de aprendizagem, criatividade
na didática e sala invertida.
FRAGILIDADES Falta de adaptação de alguns docentes
PROPOSTAS DE MELHORIAS Treinamento Integrado de Metodologia Ativa.
Relação teoria/prática
Potencialidades: Realização de Visita técnica, Maior número de aulas práticas em laboratórios,
Proporcionando visão profissional
Fragilidades: Pontualidade na entrada no laboratório, praticas insuficientes em algumas disciplinas
específicas. Poucos equipamentos e turmas muito grandes
Propostas de melhorias: Utilização do tempo integral do tempo no laboratório.
Disciplinas humanísticas
Potencialidades: Visitas técnicas à outros ambientes, ações sociais.
Fragilidades: Sem apoio financeiro da Universidade para realização das ações sociais, ausência da
disciplina curricular de estágio supervisionado. falta de contato de atendimento com público externo.
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Consideram importantes disciplinas humanísticas do início do curso, mas são contra o formato das
disciplinas EAD. Ausência de uma disciplina de psicologia voltada para a estética.
Propostas de melhorias: Apoio financeiro da Universidade para realização das ações sociais.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
Potencialidades: Trabalhar pontos fortes e fracos afim de identificar deficiências e melhorias.
Fragilidades: Incoerência avaliativa relacionado ao conteúdo explanado em sala.
Propostas de melhorias: Inovação de instrumentos de avaliação (ex: debate, mesa redonda) Sugerem
prova prática desde início do semestre
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
Potencialidades: Aspecto presente em todas as disciplinas
Fragilidades: Inflexibilidade e não reconhecimento do equívoco. Falta de acesso aos professores das
disciplinas EAD
Propostas de melhorias: Maior flexibilidade
Acesso e incentivo a pesquisa
Potencialidades: Aspecto presente em todas as disciplinas.
Fragilidades: Não ter TCC
Propostas de melhorias: Incluir TCC
Acesso e incentivo a monitoria
Potencialidades: Proporcionar maior aprendizagem
Fragilidades: Não ter tido anteriormente
Propostas de melhorias: Oferecer sempre e com maior prazo de inscrição. Simpósios em estética,
acesso a laboratório para pesquisas, eventos como palestras e workshops com temas envolvendo
evidência científica
Outros
EAD tem conteúdos importantes (libras) mas a forma de aula deveria ser presencial ou ter pelo menos
encontros programados;
Sugerem que exista TCC no final do curso ou algum trabalho para substituir e finalizar o curso;
Dificuldade de acesso a Coordenação (mesmo com agendamento dificuldade nos horários);
Dificuldade no manejo do portal do aluno (forma de organização do site, tópicos de cada área);
A aula não do noturno não deveria ser iniciada as 17:30 pois mesmo com flexibilidade dos professores
podem perder conteúdo pois a maioria só consegue chegar a partir de 19h;
Manutenção frequente dos equipamentos dos laboratórios;
Colocar bancos próximos aos laboratórios para sentar enquanto aguardam;
Serviço de atendimento de emergência demorado e sem local de atendimento
Poucas unidades de laboratórios para as aulas práticas;
Aumentar atendimento ao público externo.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
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INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estacionamento
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
INFRAESTRUTURA
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES melhorou em relação ao semestre passado
FRAGILIDADES Pouco espaço, limpeza, nº microondas NEM SEMPRE OS MICROONDAS ESTÃO
LIGADOS;
O AR-CONDICIONADO PERMANENTEMENTE ESTÁ DESLIGADO;
NÃO POSSUI COPOS DESCARTÁVEIS. INTERNET (WI-FI) NÃO FUNCIONA;
LAVATÓRIO NÃO FUNCIONA DIREITO E NÃO POSSUI SABONETE.
Falta de bancada extensa para alimentação que comporte todos os alunos, poucas mesas e cadeiras,
poucas mesas e cadeiras para todos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: MAIS MESAS E ACENTOS;
MELHORIA NA LIMPEZA.
Uma bancada com bancos americanos mais altos para alimentação, mais mesas e cadeiras.
Cantina
POTENCIALIDADES: PROFISSIONAIS AGRADÁVEIS.
FRAGILIDADES: ITENS CAROS; Poucas opções de lanchas sem lactose e diet para intolerantes e
diabéticos; falta de higiene de cadeiras e mesas, lixeiras que não são esvaziadas, calor insuportável.
DEMORA NO ATENDIMENTO E LIBERAÇÃO DA COMPRA; ALIMENTOS ESTRAGADOS
PROPOSTAS DE MELHORIAS: ACEITAR TODOS TICKET DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES: COLABORADORES SÃO AGRADÁVEIS E ATENCIOSOS. Grande número de
laboratórios e computadores, espaço amplo, qualidade boa dos recursos.
FRAGILIDADES: EM ALGUNS LABORATÓRIOS, NEM TODOS OS COMPUTADORES FUNCIONAM. :
Instabilidade do wi-fi, defeitos do microfone na sala.com
PROPOSTAS DE MELHORIAS: AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES: Instalações de excelente qualidade especialmente no laboratório
FRAGILIDADES: AMBIENTES SUJOS, Mochos quebrados, lixeiras com tampas quebradas, banheiros
com tampas quebrado, carteiras com elevação do braço quebradas
ELEVADORES LENTOS, CONSTANTEMENTE PARAM E COM POUCA CAPACIDADE DE PESSOAS;
O COMUNICADOR DE EMERGÊNCIA DOS ELEVADORES NÃO FUNCIONA;
ARMÁRIOS PRÓXIMOS AOS LABORATÓRIOS QUEBRADOS.
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PROPOSTAS DE MELHORIAS: BANCOS NOS CORREDORES DOS LABORATÓRIOS DA TORRE
SUL;
COLOCAR CÂMERAS NOS ELEVADORES PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO
ACADÊMICA, Carteiras para pessoas canhotas, conserto destes itens quebrados nos laboratórios.
Laboratórios
POTENCIALIDADES; LABORATÓRIO ESPECÍFICO PARA A ÁREA;
TÉCNICO ELIOMAR MUITO ATENCIOSO, CORDIAL, PRESTATIVO E EDUCADO;
RESERVA DE LABORATÓRIO OCORRE DE FORMA ADEQUADA.
FRAGILIDADES: LABORATÓRIO DE SAÚDE E BEM ESTAR TEM ODOR DESAGRADÁVEL;
LABORATÓRIO DE SAÚDE E BEM ESTAR NÃO POSSUI MACAS SUFICIENTES PARA ATENDER A
DEMANDA DE ALGUMAS TURMAS;
LABORATÓRIO DE SAÚDE E BEM ESTAR, NÃO SÃO TROCADOS OS LENÇÓIS DAS MACAS;
LABORATÓRIO DE SAÚDE E BEM ESTAR, FALTANDO APARELHOS PARA A QUANTIDADE DE
ALUNOS;
FALTA MAQUIAGEM E ACESSÓRIOS DE MAQUIAGEM.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: COMPRA DE PRODUTOS: MAQUIAGEM, CORPORAL, FACIAL,
APARELHOS
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES AMBIENTE PEQUENO;
SÓ IMPRIME EM PDF;
FILAS GRANDES.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: PACOTE DE XEROX GRATUITO, Implementação de mais de um
ponto e / ou ampliação do mesmo.
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: BANHEIROS SEMPRE SUJOS; Muita sujeira na cantina, mesas muito sujas, falta de
limpeza completa dos banheiros, lixos transbordando e banheiro mal cheiroso.
BANHEIRO NEM SEMPRE TEM PAPEL TOALHA;
HORÁRIO DE INTERDIÇÃO DOS BANHEIROS NÃO SÃO ADEQUADOS (INÍCIO E FINAL DAS
AULAS);
NEM TODAS AS PORTAS FECHAM
PROPOSTAS DE MELHORIAS: PORTA BOLSA ATRÁS DAS PORTAS (CABINES), Uma escala mais
regular de funcionários para higiene das instalações
Outros
INFRAESTRUTURA
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS Climatização das salas de estudo em grupo
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES Dificuldade na renovação online
Dificuldade em busca dos livros
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Forma de validação das horas complementares
PROPOSTAS DE MELHORIAS Simplificar forma de validação das horas complementares
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES Boa ferramenta de comunicação entre alunos e professores
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Inicialmente tiveram dificuldade de comunicação com coordenação (período de
matrícula) e erros de comunicação com informações antes do acesso ao coordenador
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Dificuldade em ter retorno e resolução da demanda
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros:
Queixa em relação as disciplinas EAD, Excesso de cobrança em relação ao que são cobrados. Excesso
de material obsoleto;
Ausência de encontros presenciais nas disciplinas EAD;
Solicitação de revisão em salas que tem cheiro forte e cheiro do laboratório de saúde e bem estar 1 e 2;
Falta de alguns equipamento e cosméticos, falta de manutenção em aparelhos;
Positivas mudanças nos laboratórios;
Poucas cadeiras e mesas, poucos micro-ondas no local de refeitório
INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES: Facilidade de acesso as informações pelo portal do aluno
FRAGILIDADES: Atendimento dos setores/CAE sobre informações
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aproximar os setores para que tenham a mesma informação
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES Nenhuma
FRAGILIDADES: Nada funcionou no processo de matrícula, alunos alocados em semestres diferentes
aos que deveriam cursar.
Requerimentos não respondidos/indeferidos para serem atendidos dentro do prazo, sendo que na 3ª
abertura o mesmo foi aceito como deveria ter sido já na primeira solicitação.
Falta de informação do CAE
Desconhecimento de setores da matriz de oferta/ explicação errada
Cobrança errada de mensalidade
Horários diferentes no sistema que os ofertados pelo curso
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PROPOSTAS DE MELHORIAS Treinar/contratar mais pessoal
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES Propor melhorias e avaliar professores
FRAGILIDADES- Bloqueio do portal do aluno
Trancamento de envio de respostas
Repetição de n vezes, deveria ser uma única vez sendo que selecionaríamos os professores
PROPOSTAS DE MELHORIAS Não bloquear o portal, melhorar o sistema
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros

CURSO DE FARMÁCIA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( X ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Farmácia
Coordenador(a): Douglas Rambo
Data da reunião: 20/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( ) NOITE
Local: ( X ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Início: ___:___
Término: ___:___
Nº de participantes:
Estudantes 35
Docentes 1
Colaboradores

(

) DIREITO

) FSA

II – Contribuição dos alunos calouros
Contemplar informações elencadas na conversa com os alunos.
Melhorias Sugeridas:
Farmácia clinica
Sanitários com chuveiros com banho de aspersão
Stand de Salvador card
Mais catracas de acesso com biometria
Cota de xerox
Manutenção dos armários
Manutenção das cadeiras dos auditórios
Maior presença do coordenador
Redução das multas da biblioteca

ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
•
Potencialidades: esforços individual dos professores no sentindo de provocar a melhor
experiência de aprendizagem mesmo quando os recursos são insuficientes ou não são ideais.
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•
Fragilidades: Recursos insuficientes e nem sempre ideais, em relação a materiais utensílios,
equipamentos de laboratórios e ausência de uma farmácia escola.
•
Propostas de melhorias: Promoção de mais atividades extracampos e mais aulas práticas;
oferta de minicursos, cursos de extensão, palestras com profissionais capacitados; oferta de mais
disciplinas optativas e possibilidade de cursar disciplinas de outros cursos.
Relação teoria/prática
•
Potencialidades: Existência de aulas práticas em determinadas disciplinas, admissão de novos
professores com formação específica na área de ensino e com experiência prática
•
Fragilidades: Um único professor responsável por ministrar diversas disciplinas que não
necessariamente estão relacionadas a sua área de atuação; indisponibilidade de reagentes e
equipamentos para algumas práticas específicas.
•
Propostas de melhorias: Aulas ministradas por professores que tenham experiência naquela
área específica; carga-horária adequada para a realização de práticas relacionadas aos temas
abordados na teoria; aquisição de material de laboratório adequado para a realização das práticas.
Disciplinas humanísticas
•
Potencialidades: Existência da abordagem humanística na matriz curricular.
•
Fragilidades: As matérias humanísticas são ofertadas na modalidade EAD e alguns assuntos
deveriam ser abordados de forma presencial.
•
Propostas de melhorias: Mudança da abordagem de disciplinas como Saúde Coletiva, por ex.,
com encontros presenciais pontuais durante o semestre.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
•
Potencialidades: Dentro da metodologia tradicional de ensino (provas), a avaliação é adequada,
aplicação de outras formas de avaliação (atividades processuais, discussão de artigos científicos/casos
clínicos), aplicação de metodologias ativas de ensino.
•
Fragilidades: Nem todos os professores fazem a aplicação de outras formas de avaliação
complementares à prova.
•
Propostas de melhorias: Realização de mais atividades extra-curriculares em ambientes
específicos da área de atuação do farmacêutico.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
•
Potencialidades: é realizado frequentemente e auxilia na aprendizagem e identificação dos
erros. Permite a fixação do conteúdo e a continuação do aprendizado.
•
Fragilidades: alguns professores não dão devido retorno
•
Propostas de melhorias: estabelecer critérios de contestação de questões aos moldes do AIC,
pois muitos professores não aceitam as contestações
Acesso e incentivo a pesquisa
•
Potencialidades: não se aplica.
•
Fragilidades: Mesmo quando há interesse por parte dos alunos/professores, não há incentivo
institucional para a realização de projetos de pesquisa.
•
Propostas de melhorias: Desenvolvimento de mecanismos por parte da instituição que
estimulem os professores a realizar projetos de pesquisa.
Acesso e incentivo a monitoria
•
Potencialidades: não se aplica.
•
Fragilidades: não há acesso e/ou incentivo a monitoria no curso de Farmácia.
•
Propostas de melhorias: Ação conjunta de professores e alunos para a criação de programas
de monitoria; divulgação destes programas.
Outros
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES Promover mais ações de estágio, cursos práticos e profissionalizantes, parcerias
com empresas. Central de carreiras, núcleo de estágio, cursos de idioma, cursos de capacitação
(extensão para os demais cursos, ex: FARMÁCIA).
FRAGILIDADES: Ações em dias ou horários que torna difícil o acesso aos alunos Central de carreiras
quase nunca oferece oportunidades de estágio para o curso de farmácia, em especial, o turno matutino;
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disponibilização das vagas sem tempo hábil para inscrição; falta de organização no núcleo de estágio
referente aos estágios da nova matriz.
PROPOSTAS DE MELHORIAS Formação de uma comissão na central de carreiras/capacitação com
representantes de todas as áreas; implementação da farmácia escola.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES Realização de atividades e ações multidisciplinares com temas sociais. Existência
de ligas acadêmicas; projetos de extensão; oportunidade de matérias de eixo humanístico;
modernização da grade curricular do curso; PISCO.
FRAGILIDADES Falta de práticas de humanização e contato com o paciente. Falta de incentivo para
criação e manutenção de ligas acadêmicas e projeto de extensão; mudança das meterias de eixo
humanístico pra EAD.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Inclusão de aulas teóricas presencias nas disciplinas EAD; incentivo
para formação de ligas acadêmicas, projetos de extensão e IC.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES Déficit muito grande, no curso de farmácia tem poucas atividades extracurriculares
e quando tem é no horário de aula.
FRAGILIDADES: Falta de comunicação com os alunos a respeito das atividades.
PROPOSTAS DE MELHORIAS; Horário de atividades contemplando todos os turnos.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES Adequar os laboratórios multidisciplinares com material e equipamentos para
realização de atividades, pois muitos reagentes (alguns estão vencidos) e equipamentos específicos
para o curso de Farmácia estão faltando. Criação da farmácia escola. Criação de banheiro com
chuveiros. Novos laboratórios multidisciplinares; salas adequadas, ótima climatização, demanda de
computadores suficiente, internet nas salas, datashow em todas as salas; autenticação para acesso ao
wi-fi; área de convivência.
FRAGILIDADES: Dificuldade de reserva de laboratórios, : Fragilidade ao acesso do wi-fi nos notebooks
particulares.
PROPOSTAS DE MELHORIAS Disponibilização de reagentes adequados e em quantidade suficiente
para práticas; disponibilização de material nos laboratórios em quantidade suficiente.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES Manutenção de armário e ar condicionado periodicamente. É necessária realizar
manutenção do micro-ondas do refeitório. Os alunos não podem manusear a capela nas aulas práticas.
Equipamentos de informática em perfeito estado e com suporte técnico imediato; ar condicionado em
perfeito estado
FRAGILIDADES Muitos computadores do laboratório de informática apresentam defeito, e não há
assistência de um profissional no local, muitos alunos estão comendo e conversando no local.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES Instalações físicas e estacionamento para PCD estão adequadas. :
estacionamento e rampa de acesso; banheiros adequados; cadeiras apropriadas nas salas e biblioteca;
sinalização para deficientes visuais; profissionais de libras disponíveis.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estacionamento
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POTENCIALIDADES segurança no acesso (por conta do adesivo para entrada); número abundante de
vagas; opção para estacionar fora da faculdade por conta da “parceria” com Extra;
FRAGILIDADES: : Dificuldade para o acesso ao elevador (sem funcionários para coordenar a entrada
de alunos, o que dificulta as pessoas que estão nos estacionionamento a chegarem nas salas)
PROPOSTAS DE MELHORIAS: funcionários para o elevador.
Outros
INFRAESTRUTURA
Áreas de alimentação e convivência
Potencialidades: Copa com micro-ondas, acessibilidade para pessoas com deficiência, tem lixeiras e
locais para lavar as mãos, mesas e cadeiras para realizar as refeições.
Fragilidades: Falta de materiais para higienização das mesas e bancadas, aumentar o número de microondas.
Propostas de melhoria: adicionar banheiro próximo ao refeitório, manutenção das máquinas de café.
Cantina
Potencialidades: Variedade de lanchonetes
Fragilidades: Preço dos lanches
Propostas de melhoria: Diminuir o valor dos lanches
Recursos audiovisuais e multimídia
Potencialidades: Nada a declarar
Fragilidades: Imagens desconfiguradas do retroprojetor
Propostas de melhoria: manutenção adequada frequentemente
Recuperação e conservação das instalações físicas
Potencialidades: boa acessibilidade para pessoas com deficiência física e visual
Fragilidades: cadeiras com defeito, em mal estado de conservação, ar condicionados quebrados
Propostas de melhoria: Manutenção das cadeiras
Laboratórios
Potencialidades: Boa estrutura física
Fragilidades: Reagentes vencidos, falta de reagentes
Propostas de melhoria: Laboratório especifico para o curso de farmácia, compra de novos
equipamentos (balanças, cromatografo)
Serviço de reprografia
Potencialidades: Nada a declarar
Fragilidades: Imagens desconfiguradas
Propostas de melhoria: Novos equipamentos e manutenção dos mesmos.
Higienização das instalações
Potencialidades: Funcionários educados, boa higienização
Fragilidades: Maior atenção nos banheiros das lojas
Propostas de melhoria: Adicionar banheiro com chuveiro
INFRAESTRUTURA
Biblioteca:
Potencialidades: Local de estudos, salas são bons.
Fragilidades: Ar condicionado de algumas salas menores, não funcionam bem.
Pontos de melhorias: Suporte melhor a procura dos livros, atendimento dos monitores.
Serviço de reserva de livro pela internet: Nunca utilizaram esse serviço.
AcervoBibliográfico: Pouca quantidade de exemplares, poucas opções de livros específicos da Estética.
Comunicação
Portal do Estudante:
Potencialidades: Acesso fácil e dinâmico.
Fragilidades: Travam para enviar atividades, Blackboard complicado.
Melhoria: Tornar o site mais simplificado.
Portal do Professor:
Potencialidade: Acesso fácil e rápido de qualquer lugar.
Fragilidades: A dificuldade de mudanças quando ocorrem erros de turmas.
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Melhoria: Resolução de problemas de caderneta mais eficientes, e o processo das rechamadas serem
menos burocráticos.
Intranet
Potencialidade: Acesso fácil
Fragilidades: Conteúdo programático que julgam que podem não ser tão proveitosos nas disciplinas
EAD.
Melhoria: Eliminação de tantas disciplinas a distância.
Comunicação interna:
Potencialidades: São muitos canais de comunicação.
Fragilidades: A dificuldade muitas vezes de resolução de problemas no CAE, e as informações que as
vezes são muito em cima da hora.
Melhorias: Usar dos canais de comunicação para que as informações sejam postadas tanto para os
professores, bem como para os alunos com melhor prazo.
Ouvidoria: Nunca usaram esse recurso.
Potencialidades:
Fragilidades:
Melhorias:
Desenvolvimento: Grupo pequeno, sentamos e as alunas foram bem objetivas.
Relatam que desde a última reunião tiveram progressos, as melhorias foram efetivas nos laboratórios.
Considerações Finais:
O clima foi tranquilo, a participação docente e dos discentes foi adequada, na minha avalição.
O perfeito funcionamento e qualidades das aulas principalmente práticas, dependem plenamente toda a
equipe, a começar com o professor, o auxílio nos laboratórios, com preparo das aulas e materiais, e
sem dúvida a pré-disposição e comprometimento por parte dos alunos.
INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES:Facilidade de acesso as informações pelo portal do aluno
FRAGILIDADES: Atendimento dos setores/CAE sobre informações
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aproximar os setores para que tenham a mesma informação
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES Nenhuma
FRAGILIDADES: Nada funcionou no processo de matrícula, alunos alocados em semestres diferentes
aos que deveriam cursar.
Requerimentos não respondidos/indeferidos para serem atendidos dentro do prazo, sendo que na 3ª
abertura o mesmo foi aceito como deveria ter sido já na primeira solicitação.
Falta de informação do CAE
Desconhecimento de setores da matriz de oferta/ explicação errada
Cobrança errada de mensalidade
Horários diferentes no sistema que os ofertados pelo curso
PROPOSTAS DE MELHORIAS Treinar/contratar mais pessoal
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES Propor melhorias e avaliar professores
FRAGILIDADES- Bloqueio do portal do aluno
Trancamento de envio de respostas
Repetição de n vezes, deveria ser uma única vez sendo que selecionaríamos os professores
PROPOSTAS DE MELHORIAS Não bloquear o portal, melhorar o sistema
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros

CURSO DE FISIOTERAPIA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( x ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Fisioterapia
Coordenador(a): Fabiane Costa Santos
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( x ) MANHÃ
( x ) TARDE
( x ) NOITE
Local: ( x ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Início: Término:
Nº de participantes:
Estudantes = 211
Docentes = 10
Colaboradores =0

(

) DIREITO

) FSA

II – Desenvolvimento
Os docentes divulgaram os seminários através da apresentação do PPT, com demonstração dos
objetivos da reunião de forma clara. Foram apresentadas também as melhorias realizadas a partir do
último ano, sendo algumas inclusive identificadas pelos alunos.
A reunião ocorreu com tranquilidade. A informação da importância do processo foi realizada com
atenção pelos estudantes. Clima de organização tranquilo.
A apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário foram percebidas pela turma e
reconhecido avanço institucional especialmente na infraestrutura.
III - Considerações finais
A reunião aconteceu em um clima de empolgação com os estudantes empenhados a participar do
relatório. A maioria dos alunos concordou com as potencialidades e houve discordância em alguns
pontos de melhorias. A participação dos estudantes da turma e docente foi considerada adequada, com
um resultado final positivo. A percepção de que a avaliação é um processo consolidado na universidade
é clara por parte dos alunos participantes.
A Participação foi efetiva.
ANÁLISE DOS INDICADORES
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES - Existente
A oportunidade de incitar ao morador da comunidade o interesse em ingressar a vida acadêmica e
buscar melhores postos no mercado de trabalho.
FRAGILIDADES – Falta de divulgação das atividades existentes
Falta de auxílio financeiro para o intercâmbio, fomento as bolsas do curso de línguas, materiais para
projetos de extensão.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Divulgação presencial, cartaz mais objetivo A4 e em todas as mídias
sociais.
Estudos tecnológicos para redução de custos (consumo de água).
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES – Palestras e atividade de extensão geram melhoria as comunidades onde
acontece (exemplo: Cuidar na Canore)
A oportunidade de levar atualidades de assuntos acadêmicos para a comunidade.
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FRAGILIDADES – Poucas atividades visando desenvolvimento social já que a maioria da turma não
soube opinar sobre o assunto.
Acesso as comunidades.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Ampliação e maior divulgação das atividades.
Implementação da clínica escola aberta a comunidade.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES – FUSCA, feira de saúde na fonte nova.
As feiras culturais
Eventos realizados pela atlética e Diretório Acadêmico da Fisioterapia.
FRAGILIDADES – Divulgação de horários da feira de saúde na fonte nova errados. Pouca divulgação
dos projetos de extensão.
Pouca divulgação dos eventos existentes
Não foram relatadas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Criar projetos que incluam alunos do noturno, a maioria dos projetos
acontecem no turno matutino.
Aumentar a divulgação em mídias eletrônica e presenciais, desconto em cinemas, teatros e show.
Oportunidades para os alunos realizarem feiras direcionadas a saúde com acesso livre para as
comunidades, integração entre os eventos que acontecem na instituição.
INFRAESTRUTURA
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES: Boa localização no Campus, boa Higienização na Torre Norte, mobiliário novo,
lazer (música ao vivo).
Variedade; climatização da área de alimentação.
FRAGILIDADES: Infiltração no refeitório da Torre Sul, quantidade pequena de pias p/ lavagem das
mãos.
Ventilação na área de convivência externa torre sul (abafado);
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumentar a quantidade de micro-ondas.
Ventilação com umidificação na área de convivência da torre sul; aumentar a quantidade de microondas.
Cantina
POTENCIALIDADES: Variedade alimentícia, organização da estrutura, boa higiene e atendimento.
Padronização das lojas, melhora da organização e limpeza.
FRAGILIDADES: Custo elevado das refeições.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Refeições mais acessíveis, maior opção de alimentos para pessoas
com restrições alimentares.
Refeições naturais
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES: Retroprojetores presentes em todas as salas de aula, bom funcionamento do
laboratório de informática.
Bom funcionamento.
FRAGILIDADES: Conexão ruim do wifi.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Funcionários p/ apoio no laboratório de informática, melhorar a
manutenção dos computadores do laboratório.
FRAGILIDADES: Internet não funciona regularmente (wifi instável).
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Melhorar a rede de internet.
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES: Melhoria das estruturas como salas, corredores e banheiros, higienização dos
ambientes.
Bom funcionamento dos elevadores, banheiros funcionando normalmente
FRAGILIDADES: Cadeiras danificadas.
Muitos armários danificados; falta de bebedouro e banheiro na biblioteca; problema no acesso à
universidade (cartão/catraca).
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PROPOSTAS DE MELHORIAS: Melhorar a manutenção das cadeiras, melhoria das catracas, ampliar
vagas de estacionamento.
Criação de um espaço para descanso (alunos provenientes da região metropolitana que permanecem
longo período na universidade); entrada na universidade por biometria e cartão por proximidade.
Laboratórios
POTENCIALIDADES: Boa estrutura.
Aumento do número de laboratórios; equipe eficiente de técnicos de laboratório; facilidade de reserva
de horários para uso dos alunos.
FRAGILIDADES: Quantidade dos laboratórios, bancos pouco ergonômicos, alguns aparelhos de
eletroterapia não estão funcionando.
Os bancos de metal e madeira são desconfortáveis.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumentar o número de laboratórios, manutenção dos aparelhos,
melhoria do mobiliário.
Mobiliários dos laboratórios.

Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES: Qualidade da impressão.
Bom funcionamento das máquinas.
FRAGILIDADES: Extinção das cotas de impressão, ausência do serviço de impressão nos laboratórios.
Longas filas de espera.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Implantação de serviço de impressão na Torre Norte, bem como no
laboratório.
Ampliação do local e equipe.
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES: Boa higienização, boa equipe de higienização.
Salas, corredores e laboratórios com boa limpeza.
FRAGILIDADES: Nada a declarar.
Limpeza dos banheiros (principalmente do térreo de ambas as torres); trocar os forros das macas dos
laboratórios.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumento da quantidade de lixeiras p/ coleta seletiva.
Melhorar a limpeza dos banheiros.
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES – Áreas de convivência (torre norte e a área de alimentação da torre sul, biblioteca
(parte individualizada com ar condicionado), banheiros limpos, aumento do número de armários na torre
norte para os laboratórios de funcionalidade.
Áreas de convivência, biblioteca (parte individualizada com ar condicionado), banheiros limpos,
aumento do número de armários na torre norte.
Áreas de convivência (torre norte e a área de alimentação da torre sul, biblioteca (parte individualizada
com ar condicionado), banheiros limpos, aumento do número de armários na torre norte para os
laboratórios de funcionalidade.
Vários laboratórios estruturados com materiais adequados para o ensino acadêmico e facilidade no
acesso fora de aula, biblioteca com disponibilidade de vários livros, ambientes virtuais com
disponibilidade de cursos extracurriculares. FRAGILIDADES – Travamento de catraca, manutenção
adequada dos ar condicionados. PROPOSTAS DE MELHORIAS – Catraca com leitor digital.
FRAGILIDADES – Faltas de tomadas pra utilização de CEL/Notebook e outros. Pinturas de paredes
precisando serem refeitas, quadros brancos sujos, cadeiras sem manutenção.
Faltas de tomadas pra utilização de CEL/Notebook e outros. Pinturas de paredes precisando serem
refeitas, cadeiras sem manutenção.
Faltas de tomadas pra utilização de FES/Notebook e outros (exemplo: Sala 102 sul). Salas quentes
(provável defeito no ar condicionado – só ventila ao invés de gelar). Falta de dedetização. Pintura em
período letivo, alunos migrando de sala por conta do cheiro forte mesmo após muito tempo de pintada.
Reduzido número de tomadas, salas muito grande e sala.com
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PROPOSTAS DE MELHORIAS – Manutenção no ar condicionado, construção clínicas escolas de
fisioterapia, construção de quadra poliesportiva, consertos das cadeiras, pintura das paredes, novos
quadros brancos.
Manutenção no ar condicionado, construção clínicas escolas de fisioterapia, construção de quadra
poliesportiva, consertos das cadeiras, pintura das paredes, novos quadros brancos.
Manutenção no ar condicionado, clínica escola de fisioterapia.
Aumentar o número de tomadas, melhorar a rede de internet principalmente na torre sul do CPB e
acabar com as sala.com.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES – Salas limpas, cadeiras boas e preservadas, grandes.
Ar condicionado bom, assentos de boa qualidade boa iluminação.
Disponibilidade do laboratório de informática, instruções de uso dos equipamentos pelos técnicos dos
laboratórios.
FRAGILIDADES – Ampliar Wi-fi nos laboratórios, alguns elevadores constantemente apresentam
defeitos.
Wi-fi não funciona/instabilidade (nem alunos nem professores), ar condicionado antigo só ventila, não
gela, alguns elevadores constantemente apresentam defeitos.
Equipamento audiovisual danificado e com má resolução.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – wi-fi de melhor qualidade, manutenção melhor dos elevadores.
trocar os equipamentos audiovisuais.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES - Bom acesso a todos, rampas, elevador.
Presença de piso tátil, leitura em braile e estacionamento coberto.
Acessibilidade (elevador, rampa, entrada especial, sanitário adequado).
FRAGILIDADES – Em uma eventual falha nos elevadores ou problemas internos, pessoas com
dificuldade de locomoção como muletas, cadeirantes não teriam acesso as salas.
Lombada na porta de acesso aos elevadores.
Falta de ambientalização aos alunos ingressantes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Melhora da acessibilidade com a ampliação dos pisos táteis,
mudança no tipo de cartão de acesso à instituição.
Retirar as lombadas.
Melhorar as fragilidades
Estacionamento
POTENCIALIDADES – Segurança em deixar os carros no estacionamento.
FRAGILIDADES – Pouca segurança em deixar os carros no estacionamento.
Horário de funcionamento inadequado (aluna do noturno ficou presa no estacionamento após a aula por
terem fechado os portões).
Reduzido número de vagas
Burocracia para o cadastro do carro, falta de vagas a depender do horário.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Ventilação nos estacionamentos, muito quente, mais limpeza,
melhoria na segurança/fiscalização nos estacionamentos referente a entrada e saída de veículos e
motocicletas, criação de um bicicletário.
Aumentar número de vagas
Outros
Portas dos banheiros quebradas; Fechaduras das portas dos banheiro com defeito; Manutenção do ar
condicionado da biblioteca; Trocar espelho dos banheiros; Construção de vestiário com box para banho;
Retorno da cota das cópia para os estudantes; Aumentar a segurança no prédio.
Biblioteca
POTENCIALIDADES – Bom acervo, gestão de renovação via Internet.
FRAGILIDADES - Demora da liberação do prazo de retirada dos livros após pagamento das multas,
limitação da quantidade de retirada dos livros, falta de gentileza dos funcionários no atendimento.
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PROPOSTAS DE MELHORIAS – diminuição do prazo para liberação do prazo de retirada dos livros
após pagamento das multas, aumento da quantidade de retirada dos livros, limite de horário para
utilização das salas de estudos, melhoria do atendimento por parte dos funcionários.
Portal do Estudante
FRAGILIDADES – Pouca divulgação e falta de renovação nos serviços oferecidos pela instituição,
levando uma confusão desnecessário, complicação ao acesso da biblioteca virtual.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Mais divulgação e renovação semestral dos serviços oferecidos pela
instituição, melhoria ao acesso da biblioteca virtual.
Professores
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Disponibilizar slides via blackboard.
Aplicativo Blackboard
PROPOSTAS DE MELHORIAS – atualização de acesso às informações.
CAE
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Unificação das informações disponibilizadas pelos funcionários.
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES aulas frequentes em laboratório, mais de um professor em cada disciplina.
FRAGILIDADES a disciplina EAD, demora na colocação da nota, transparência no mecanismo de
avaliação, não ocorrência da discussão após a metodologia ativa.
PROPOSTAS DE a disciplina EAD, demora na colocação da nota, transparência no mecanismo de
avaliação.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES as aulas teóricas acompanham as práticas.
FRAGILIDADES pouca utilização dos microscópios, sala grandes (sala.com) que impossibilita a ida aos
laboratórios. Ausência de prática na matéria de sala.com. Acompanhar o plano de ensino.
PROPOSTAS DE MELHORIAS diminuir o número de alunos nas sala.com
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES importante para ampliar nossa visão.
FRAGILIDADES a disciplina EAD, demora na colocação da nota, transparência no mecanismo de
avaliação, melhoria do método de avaliação da AV2.
PROPOSTAS DE MELHORIAS a disciplina EAD, demora na colocação da nota, transparência no
mecanismo de avaliação.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES possibilidade de prova prática
FRAGILIDADES prova tradicional
PROPOSTAS DE MELHORIAS diversificar mecanismos de avaliação, apresentação e discussão das
notas
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES momento de adequação no aprendizado
FRAGILIDADES não há correção de todos os professores em sala de aula
PROPOSTAS DE MELHORIAS estimule os professores a fazer a correção em sala de aula
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES há incentivo
FRAGILIDADES apenas alguns professores incentivam a pesquisa
PROPOSTAS DE MELHORIAS melhorar a divulgação em todas as mídias eletrônicas possíveis.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES há incentivo
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FRAGILIDADES reduzido número de matérias com monitoria
PROPOSTAS DE MELHORIAS aumentar o número de matérias com monitoria
Outros
Mais visitas da coordenação na sala / catraca digital / construção de hospital universitário / Investimento
nos projetos de extensão

CURSO DE MEDICINA

RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( X ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Medicina
Coordenador(a): Maria de Lourdes Lima
Data da reunião: 19/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( ) NOITE
Local: ( X ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Início: ___:___
Término: ___:___
Nº de participantes:
Estudantes = 420
Docentes = 19
Colaboradores -1

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
Bom. Porém algumas disciplinas podem melhorar!!!
Relação teoria/prática
Melhorar a distribuição, aumentar a quantidade (livros) dos materiais e tempo por estação (Ap.
Locomotor).
Divisão dos professores em dois laboratórios (Ap. Locomotor e Sistema Nervoso).
Disciplinas humanísticas
Não se aplica
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
Redistribuição dos pontos das atividades avaliativas.
Fornecimento de material como guia de estudo para o EICE.
Redistribuição do calendário acadêmica das avaliações.
Teste do progresso para pontuação extra.
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Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
Ok. Sistema Nervoso faltou correção de todas as provas realizadas até momento. Notas foram lançadas
sem feedback.
Acesso e incentivo a pesquisa
Não há incentivo
Acesso e incentivo a monitoria
Melhorar a organização dos horários e disponibilidade dos monitores.
Não há incentivo para participar das monitorias (como monitores).
Outros
Disponibilizar material utilizado em sala para estudo.
Mensalidade abusiva:
- Valor do investimento não é destinado integralmente ao curso, visto que os as estruturas
(Laboratórios, salas, etc) são utilizadas por outros cursos.
- Criação do programa de bolsas de financiamento;
- Congelamento do valor da mensalidade até o final do curso.
- Prestação de contas;
- Aumento do desconto para pagamentos antecipados;
Melhoria na estrutura de elevador.
Melhoria na estrutura geral.
Praça de Alimentação:
- Poucos micro-ondas em funcionamento;
- Calor no ambiente (falta de circulação);
- Poucas mesas;
- Mais opções de restaurantes;
- Comidas mais saudáveis.
Espaço para descanso.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico e social
Avaliar se a universidade proporciona o desenvolvimento econômico e social a partir dos seus projetos
nas mais diversas áreas.
1.
Ampliar atividades como a feira de saúde.
2.
Ampliação de trabalhos voluntários sem cunho avaliativo.
3.
Aconselhamento sobre voluntariado desde o primeiro semestre em instituições de saúde.
4.
Incentivo financeiro para monitores.
5.
Maior disponibilidade de atividades artísticas e culturais.
6.
Maior incentivo (estrutural, equipamento, financeiro, etc), vindos da universidade, a iniciativas
das atléticas ( ex; Esportes, bateria e cheers)
7.
Construção de uma clínica escola para aplicação do conhecimento e promoção de saúde na
comunidade, desde o primeiro semestre.
Atividades artísticas e culturais
Avaliar se o seu curso/universidade promove atividades artísticas e culturais, bem como o envolvimento
dos alunos nessas atividades. Além disto, se o curso/universidade incentiva a participação dos alunos
nas atividades artísticas e culturais da cidade.
1.
Incentivo a eventos esportivos como o intermed!!! (Implementação da semana do saco cheio)
2.
Sincronizar o calendário da faculdade juntamente com os programas sociais. disponibilizados
por ela.
3.
Área verde.
Outros
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Neste item, a discussão deve ser aberta para avaliar outros aspectos que não tenham sido
contemplados neste roteiro.
1.
Semana do saco cheio no INTERMED.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
SUGESTÕES: Liberação de acesso às salas no período entre as aulas.
Implementação de uma sala de descanso.
Instalação de salas para atléticas.
Manutenção e conservação de equipamentos
Ar condicionado: funcionamento e manutenção.
Microondas: quantidade insuficiente e manutenção.
Retroprojetor: manutenção.
Falta ascensorista nos elevadores.
Cadeiras: manutenção falha.
Microfones e cabos: ausentes na sala de aula
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
Inexistência de vagas para PCD no CPB.
Estacionamento
Vagas suficientes, porém condições inadequadas de trabalho dos manobristas.
Em caso de troca de automóvel, o aluno dispõe de apenas 1 adesivo. SUGESTÃO: averiguação ser
pelo cartão da UNIFACS.
Iluminação e ventilação deficiente.
Ocupação de vagas por materiais da faculdade.
Alagamentos.
Acesso ruim para estudantes externos que participam de Ligas.
Áreas de alimentação e convivência
Quantidade insuficiente de mesas, cadeiras e micro-ondas nas áreas de alimentação.
Ventilação e higienização deficiente.
Insuficiência do espaço de convivência da torre norte e criação da torre sul.
Cantina
Inexistência de cantina na torre Norte do CPB.
Poucas opções de comidas saudáveis.
SUGESTÕES: Criação de um restaurante universitário (PROUNI, FIES).
Parceria com cursos de nutrição e gastronomia.
Local para armazenamento para comidas (geladeira, por exemplo, na sala da atlética do curso).
Recursos audiovisuais e multimídia
Carência de manutenção do retroprojetor.
Dificuldade de acesso a microfones e cabos.
Internet de péssima qualidade.
SUGESTÃO: Ampliar o alcance do wi-fi (principalmente no final dos corredores).
Recuperação e conservação das instalações físicas
SUGESTÃO: Melhorar acesso entre as torres do CPB.
Laboratórios
Insuficiência do número de laboratórios diante do número crescente de alunos.
Demora na confirmação das reservas de laboratórios e salas.
Quantidade insuficiente de materiais em aulas práticas e reservas por estudantes.
Manutenção inadequada dos materiais.
SUGESTÕES: Reserva de laboratórios via software ao invés de e-mail.
Disponibilidade dos horários de laboratórios já reservados via software.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
444

Qualidade boa dos laboratórios.
Serviço de reprografia
SUGESTÕES: Cota de xerox por aluno e redução do valor da xerox.
Higienização das instalações
Higienização ruim dos banheiros da torre Sul.
Falta de papel e sabão em alguns banheiros, eventualmente.
Ventilação inadequada nos banheiros do térreo.
SUGESTÕES: Criação de banheiros no andar da biblioteca.
Outros
SUGESTÕES: Bebedouros no andar da biblioteca.
Aumento no número de tomadas nas salas e biblioteca.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
Número insuficiente de salas individuais e coletivas.
Ar condicionados quebrados ou com manutenção insuficiente nas salas coletivas.
Cheiro ruim nas salas coletivas.
Espaço pequeno para uma biblioteca de modo geral.
Serviço de reserva de livro pela internet
Serviço de reserva de livro pela internet com funcionamento ótimo.
Acervo bibliográfico
Acervo físico e digital insuficiente.
Acervo digital de difícil acesso.
Acesso digital não universal.
Quantidade insuficiente de livros constantes na bibliografia básica das disciplinas.
SUGESTÃO: Possibilidade da disponibilidade dos livros em PDF no acervo digital.
Outros
Nada a acrescentar.
COMUNICAÇÃO
Portal do Estudante
Dificuldade na abertura do sistema financeiro.
Restrição do acesso livre aos boletos financeiros.
Intranet
Não utilizam
Comunicação interna
Aumento do número de profissionais de apoio.
Ouvidoria
Não sabem.
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
Satisfatório
Processo de matrícula
Satisfatório
Outros
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Nada a acrescentar.
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
Potencialidades Promove melhorias
Fragilidades Tempo limitado na resposta do questionário
Propostas de melhorias Aumentar ainda mais o tempo disponível, nome dos docentes não
correspondentes.
SISTEMA DE COLETA
Potencialidades
Nada a relatar
fragilidades Sistema instável, sem tempo de coleta adequada, layout ultrapassado
Propostas de melhorias Tabela global com todos os professores, necessitando apenas marcar na
tabela.
CONTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS CALOUROS (CARLA BARRETO)
•
Pontos positivos:
- Estrutura dos laboratórios;
- Qualidade técnica dos docentes;
- Aulas com mais de um docente;
- Estrutura da sala de aula;
- Eficiente e educada equipe de limpeza
- Excelentes monitores de EH, PB e PM*
- Atendimento da Central de Atendimento ao Estudante (CAE);
- Funcionamento do Portal Online / Blackboard;
- Estrutura da sala de estudo;
- Estrutura da biblioteca
- Serviço de Manobrista
- Acessibilidade dos professores e coordenação
•
Pontos negativos:
- Tempo insuficiente nas aulas práticas no laboratório de estrutura humana;
- Ausência de área verde;
- Espaço físico pequeno na área de alimentação;
- Cardápio sem variedades;
- Lanchonetes posicionadas no sol / ventiladores quebrados;
- Preços abusivos da mensalidade;
- Impossibilidade de financiamento próprio;
- Preços abusivos da lanchonete;
- Kit multimídia da sala de aula com constantes defeitos;
- Necessidade de pegar um kit a cada horário, atrasa as aulas e as monitorias;
- Poucas atividades externas;
- No CAE, não há colaboradores com expertise para o FIES e ProUni;
- Divergências nas informações na CAE;
- Atendimento telefônico
- Demora nos pagamentos dos reembolsos;
- Biblioteca sem manutenção da estrutura física e sem manutenção dos ar-condicionados;
•
Sugestões
- Aulas práticas de atendimento à comunidade e Iniciação ao Trabalho Científico desde o primeiro
semestre;
- Criação de um brasão que represente a universidade;
- Criação de mais salas de estudos em grupo;

- Ampliação do núcleo de atendimento psicológico;
- Abertura das salas anterior ao horário de início à aula;
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- Verificar possibilidade de atividades práticas de campo desde o primeiro semestre;
- Quadra de esportes;
- Verificar possibilidade de mais elevadores;
- Mais atores nas simulações de Prática Médica;
- Mais tomadas nas salas;
- Melhorar segurança dentro da própria Universidade;
- Verificar possibilidade de caixas eletrônicos dentro da universidade;
- Possibilidade de implantar uma enfermaria;
- Contratação de auxiliares de elevador;
- Retorno da cota de impressão/ xerox mensal
- Microfone reserva sem fio;
- Máquina de cartão de crédito para as máquinas de alimentos;
- Aumento da quantidade de empréstimos de livros na biblioteca;
- Treinamento dos monitores;
- Curso de APH para calouros;
- Melhorar a circulação de ar nos corredores;
- Manter os cursos por andar

CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Medicina Veterinária
Coordenador(a): Tásio Lessa
Data da reunião: ______/11/2018
Horário: ( x ) MANHÃ
( x ) TARDE
( x ) NOITE
Local: ( x ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Início:
Término:
Nº de participantes:
Estudantes: 425
Docentes: 12
Colaboradores 2

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
SOCRATIVE, AULAS PRÁTICAS A CAMPO OU NA CLÍNICA, QUIZ, DINÂMICAS EM GRUPO, CASOS
CLÍNICOS DISCUTIVOS E ARTIGOS DISCUTIDOS
AULA PRÁTICA EM CAMPO, ATIVIDADES PONTUADAS EM SALA DE AULA, ANÁLISE DE CASOS
CLÍNICOS
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FRAGILIDADES
DEPENDÊNCIA DOS ALUNOS PARA TRAZER OS ANIMAIS PARA AS AULAS PRÁTICAS,
IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAR O ATENDIMENTO/ CIRURGIA NA PRÁTICA DA CLINICA,
NAÕ FUNCIONAMENTO DA CLINICA 24H, RAIO X E SALA DE OBSERVAÇÃO AINDA SEM
FUNCIONAMENTO, AUSENCIA DOS PROFESSORES NA AULA DE CAMPO DE GRANDES
(CLINILAB, CLINICA DO RANCHO E FAZENDA), PRÁTICAS DE FISIOTERAPIA EM SALA DE AULA,
DESBUROCRATIZAR O USO DOS EQUIPAMENTOS DA CLÍNICA
SEMINÁRIOS NÃO ROTATIVOS (ALUNOS ESTUDAM SOMENTE SEU ASSUNTO), AULAS SEM
PRÁTICA NA CLIVET, PALESTRAS DISPONIBILIZADAS NA CLIVET EM HORÁRIO NÃO
COMPATÍVEL COM TODOS OS TURNOS
PROPOSTAS DE MELHORIAS
PERMITIR QUE OS ANIMAIS DE ONGS OU PESSOAS CARENTES TRAGAM SEUS ANIMAIS PARA
QUE OS ANIMAIS POSSAM SER ACOMPANHADOS PELOS ALUNOS.
PERMITIR AOS ALUNOS ACOMPANHAR O ATENDIMENTO DA ROTINA DA CLÍNICA
PROFESSOR DA TEORIA ESTEJA TAMBÉM NAS AULAS DE CAMPO
PERMITIR O ACESSO DOS ALUNOS A TODOS OS AMBIENTES DA CLINICA PARA REALIZAÇÃO
DAS AULAS PRATICAS
SEMINÁRIO TUTORIAL
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
CLINICA DE GRANDES E PEQUENOS, DIAGNÓSTICO II, BIOTECNOLOGIA DA REPRODUÇÃO
AUMENTO DAS AULAS PRÁTICAS EM RELAÇÃO A SEMESTRES ANTERIORES (DISCIPLINAS DE
INSPEÇÃO, REPRODUÇÃO, CLÍNICA DE GRANDES)
FRAGILIDADES
MUITA TEORIA NAS MATÉRIAS DIAGNOSTICO I, CLINICA DE AVES E SUINOS, CLINICA E
CONSERVAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO, INSPEÇÃO, FISIOTERAPIA
EM ALGUMAS AULAS PRÁTICAS, OS ESTUDANTES VISUALIZAM OS PROCEDIMENTOS MAIS DO
QUE TREINAM HABILIDADES, TRANSPORTE PARA TODAS AS AULAS PRÁTICAS NA CLÍNICA DO
RANCHO E CLINILAB, ALGUMAS DISCIPLINAS NÃO UTILIZAM O LABORATÓRIO DE HABILIDADE
E MULTIDISCIPLINAR
PROPOSTAS DE MELHORIAS
DAR SUPORTE/ AUTONOMIA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS AOS PROFESSORES PARA
REALIZAÇÃO DE MAIS PRÁTICAS
MAIS PRÁTICAS EM RELAÇÃO ÀS TEÓRICAS, UTILIZAR MAIS OS LABORATÓRIOS, MAIS
UTILIZAÇÃO DA CLIVET PARA AULAS PRÁTICAS, DO QUE SOMENTE ATENDIMENTO (MAIORIA
DOS CASOS). TRANSPORTE DO CPB ATÉ A CLIVET, MESMO QUE PAGO.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
SEREM EAD
NENHUMA
FRAGILIDADES
CONTEÚDO COBRADO É SUPERIOR AO MATERIAL DISPONIBILIZADO NO PORTAL, NÃO É
DERICIONADO PARA O CURSO, É SEMI-PRESENCIAL POR CONTA DA AV2, MUITAS QUESTÕES
DE OPINIÃO PESSOAL, VIDEOS EM INGLES, MATERIAL E ATIVIDADES EXAGERADOS
SER EAD
PROPOSTAS DE MELHORIAS
RELACIONAR CONTÉUDO COM A AVALIAÇÃO
COLOCAR A AV2 NO HORÁRIO DA AULA
ELABORAR QUESTÕES MAIS OBJETIVAS
DEVERIA SER OPCIONAL E PRESENCIAL (PRINCIPALMENTE ESTATÍSTICA)
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Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
AVALIAÇÃO PROCESSUAL COM NOTA ATRIBUIDA DURANTE AS AULAS PRÁTICAS DA
DISCIPLINA DE CLÍNICA DE PEQUENOS 2
USO DE FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO VIRTUAIS (SOCRATIVE, KAHOOT), PESQUISA PRÉVIA
EM CASA (INSPEÇÃO E CRIAÇÃO E PRODUÇÃO I E II)
FRAGILIDADES
MUITO CONTEÚDO TEÓRICO E COBRANÇA DESSA QUANTIDADE DE ASSUNTO EM UM ÚNICO
TIPO DE AVALIAÇÃO
POUCO ESTUDO DIRIGIDO NAS DISCIPLINAS
QUANTIDADE EXARCEBADA DE SEMINÁRIO EM CLINICA DE SILVESTRES, CLINICA DE AVES E
SUINOS E CRIAÇÃO E PRODUÇÃO 2
APLICAÇÃO DE AIC (INTERFERÊNCIA NEGATIVA NA NOTA), NEM TODOS OS PROFESSORES
UTILIZAM FERRAMENTAS VIRTUAIS, CUIDADO NA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DAS PROVAS
ESCRITAS
PROPOSTAS DE MELHORIAS
SERIA MAIS INTERESSANTES UTILIZAR METODOLOGIAS ATIVAS PARA DIMINUIR A
QUANTIDADE DE ASSUNTO TEÓRICO E FAZER AVALIAÇÕES PROCESSUAIS E NÃO SOMENTE
AVALIAÇÃO TEÓRICA
SUBSTITUIR UM SEMINARIO POR ATIVIDADES EM SALA
INSERIR PRATICAS DE AVES E SILVESTRES PARA A CLINICA
MECANISMO DE CÁLCULO DO AIC QUE NÃO INTERFIRA NA NOTA FINAL
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
APRENDIZADO COM OS ERROS, CHANCE DE DISCUTIR OS RESULTADOS E COMPREENDER
OS ERROS
EVITA DESENTENDIMENTOS PROFESSOR-ALUNO, AUXILIA O APRENDIZADO, E
INTERPRETAÇÃO
FRAGILIDADES
CASOS ISOLADOS DE PROFESSORES INTRANSIGENTES COM SEUS ERROS, NÃO ACEITA
OUTROS ARGUMENTOS EMBASADOS PELA LITERATURA COMO RESPOSTA CERTA - ATRASO
NA POSTAGEM DE NOTAS E SEM A DEVOLUTIVA DAS QUESTÕES DA PROVA E UMA SEM A
DEVOLUTIVA DAS QUESTÕES DA PROVA DISPONIBILIZAÇÃO APENAS DO GABARITO CORRETO
NEM TODOS OS PROFESSORES CORRIGEM E ENTREGAM NO PRAZO DE 15 DIAS
PROPOSTAS DE MELHORIAS
DEVOLUÇÃO DAS PROVAS PARA OS ALUNOS, CONTEMPLAR NO PLANO DE ENSNO UM DIA
PARA A DISCUSSÃO DAS AVALIAÇÕES
PONTUAR A CORREÇÃO DA AVALIAÇÃO
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
GRUPOS DE ESTUDOS E GRUPOS DE PESQUISAS E PALESTRAS/SESSÕES ABERTAS
PREPARAR MELHOR O ALUNO PARA A VIDA ACADÊMICA (MELHORAR O CURRÍCULO LATTES)
FRAGILIDADES
POUCA DIVULGAÇÃO, FLEXIBILIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE REUNIÃO DOS GRUPOS
ACESSO RESTRITOS POR PARTE DOS ALUNOS, POUCA DIVULGAÇÃO, POUCO INCENTIVO
PROPOSTAS DE MELHORIAS
A FACULDADE DISPONIBILIZAR NO CALENDARIO UMA SEMANA PARA UM EVENTO ACADEMICO
A NOITE COM PALESTRAS E SESSÕES E QUE NÃO SEJAM PRÓXIMOS A SEMANAS DE PROVAS
OFICINAS SEMESTRAIS PARA PRODUÇÃO DE ARTIGOS E ENRIQUECIMENTO DE CURRICULO
PARA TODOS OS SEMESTRES CONTEMPLANDO TODOS OS TURNOS
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OFICINAS DE REDAÇÃO CONTEMPLANDO TODOS OS TURNOS
MAIS SIMULADOS (FRAGMENTADOS DURANTE AS DISCIPLINAS) ESTILO ENADE E CONCURSO
COM O OBJETIVO DE PREPARAR O ALUNO PARA O MERCADO DE TRABALHO (SEM NOTA!)
METODOLOGIA CIENTÍFICA EM TODOS OS SEMESTRES
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
VARIAS DISCIPLINAS POSSUEM
AGREGAR VALOR NO CURRÍCULO
FRAGILIDADES
FALTA DE DIVULGAÇÃO DO PROCESSO E DAS MONITORIAIS
QUANTIDADE DE MONITORES, PROCESSO SELETIVO AUSENTE OU NÃO DIVULGADO DE
FORMA CLARA, MONITORIA A NOITE NÃO EXISTE EM ALGUMAS DISCIPLINAS
PROPOSTAS DE MELHORIAS
DISPONIBILIZAR MONITORIA PARA O TURNO NOTURNO
MONITORES PASSAREM DE SALA EM SALA INFORMANDO SEUS HORÁRIOS
AUMENTAR O NÚMERO DE MONITORES, PRINCIPALMENTE À NOITE. BOLSA MONITORIA
Outros
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
PISCO E ALGUNS PROJETOS ISOLADOS
FRAGILIDADES
SEM DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
PROPOSTAS DE MELHORIAS
MELHOR DIVULGAÇÃO
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
POUCA DIVULGAÇÃO
PROPOSTAS DE MELHORIAS
MELHOR DIVULGAÇÃO
PENSAR NAS DATAS QUE NÃO CHOQUEM COM AS PROVAS.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estacionamento
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
CUSTO GERAL DOS PRODUTOS ACESSÍVEL, VARIEDADE, CONFORTÁVEL
FRAGILIDADES
POUCAS MESAS
MUITA SUJEIRA
APERTADO, POUCAS MESAS, MESAS SUJAS, NÃO TEM ÁLCOOL EM GEL;

PROPOSTAS DE MELHORIAS
COMPRA DE MAIS MESAS
CONSTRUÇÃO DE QUADRA
MAIS MICRO-ONDAS NA COPA DOS ALUNOS.
INSTALAR ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA NA TORRE SUL
AUMENTAR A QUANTIDADE DE LIXEIRA, LIMPEZA MAIS FREQUENTE (INCLUSIVE DOS MICROONDAS) E PLACAS EDUCATIVAS
MAIS MESAS, MAIS LIMPEZA FREQUENTE, INCREMENTO DO ÁLCOOL EM GEL, PUFES
Cantina
POTENCIALIDADES
CUSTO GERAL DOS PRODUTOS ACESSÍVEL, VARIEDADE
LOCALIZAÇÃO
FRAGILIDADES
MAIS OPCÕES DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS
POUCAS LANCHONETES.
PREÇO E SUJEIRA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESTABELECIMENTOS
MAIOR QUANTIDADE DE LANCHONETES
ALIMENTOS MAIS SAUDÁVEIS E COMBOS PROMOCIONAIS
PREÇOS MAIS ACESSÍVEIS, MAIS OPÇÕES DE LANCHES NATURAIS.
MÁQUINA DE CAFÉ, E DE COMIDA ( TORRE SUL ) E MAIS MESAS
.Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
TODAS AS SALAS POSSUEM
FRAGILIDADES
PROJETORES ANTIGOS, COM BAIXA RESOLUÇÃO E MODIFICAÇÃO DAS CORES
CONTATO ENTRE PROJETOR E AUDIO NEM SEMPRE EFICIENTE
FALTA DE MANUTENÇÃO
PROPOSTAS DE MELHORIAS
AQUISIÇÃO DE NOVOS PROJETORES
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MAIS AUTONOMIA PARA OS ALUNOS UTILIZAREM OS RECURSOS

Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
SALAS BEM CONSERVADAS, COM BOAS CADEIRAS, SALA BEM CLIMATIZADA, BOA
LUMINOSIDADE
FRAGILIDADES
WIIFI NÃO ACESSIVEL EM TODAS AS SALAS, LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS, LAMPADAS
DE LED
PROPOSTAS DE MELHORIAS
PLANILHA VISIVEL DE LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS
TROCA DAS LAMPADAS POR LED
AMPLIAR A POTENCIA DO WIIFI
MELHORAR A LIMPEZA DA SALA, VERIFICAR AS SALAS ANTES DO PRÓXIMO TURNO ENTRA
MELHORAR BEBEDOUROS.
Laboratórios
POTENCIALIDADES
SÃO LIMPOS, ORGANIZADOS, BOA QUANTIDADE DE PEÇAS, SIMULADORES E
COMPUTADORES, PEÇAS DIDÁTICAS, SÃO AMPLOS E BEM CLIMATIZADOS
LABORATÓRIOS MODERNOS (ESTRUTURA ANIMAL, HABILIDADE ANIMAL E MICROSCOPIA)
FRAGILIDADES
SIMULADORES QUEBRADOS
COLOCAR CAIXA DE SOM NOS COMPUTADORES
AULAS DE CORPO ANIMAL SEM ACESSO A ANIMAIS MORTOS – DIVERGE DA METODOLOGIA
ACESSIBILIDADE AOS ALUNOS AOS LABORATÓRIOS (BUROCRACIA NA MARCAÇÃO, SEM
ACESSO AOS LABORATÓRIOS COM MICROSCOPIA), ALGUNS SIMULADORES QUEBRADOS (EX:
SIMULADORES DE AUSCULTAÇÃO).
LABORATÓRIOS PARA AULA, MUITO APERTADOS
SOM INSUFICIENTEMENTE ALTO PARA MULTIMÍDIAS;
AUSÊNCIA DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROPOSTAS DE MELHORIAS
MANUTENÇÃO DOS SIMULADORES
INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM NOS COMPUTADORES
REALIZAÇÃO DE ALGUMAS AULAS DE CORPO ANIMAL NA CLÍNICA COM MATERIAL BIOLÓGICO
(ANIMAIS E PEÇAS DE ANIMAIS MORTOS)
MAIS TÉCNICOS, FACILITAR O ACESSO DOS ALUNOS AOS LABORATÓRIOS, MARCAÇÃO
ATRAVÉS DO PORTAL, CONVENÇÃO PARA NORMATIZAR UM NÚMERO MÍNIMO DE AULAS EM
LABORATÓRIO POR DISCIPLINA EM CADA SEMESTRE.
AUMENTAR O NÚMEROS DE PEÇAS ANATÔMICAS, SE POSSÍVEL IN NATURA, MELHORAR A
DEMONSTRAÇÃO DAS PEÇAS ANATÔMICAS E NÃO FICAR PRESO EM XEROX
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
MÁQUINA DE BOA QUALIDADE E RÁPIDA
FRAGILIDADES
ESPAÇO PEQUENO, FILAS GRANDES, AUSÊNCIA DE COTAS PARA OS ALUNOS, PREÇO
NÃO TEM COTAS PARA IMPRESSÃO E XEROX.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
AUMENTAR QUANTIDADE DE MÁQUINAS, ESTABELECER COTAS INCLUIDOS NO VALOR DA
MENSALIDADE
COTAS DE IMPRESSÃO E XEROX
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Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
SALAS, LABORATÓRIOS E CORREDORES LIMPOS, CANTINAS LIMPAS
ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E SALAS SÃO LIMPAS
FRAGILIDADES
BANHEIROS MUITO SUJOS, AUSENCIA DE SANITARIOS EM TODOS OS ANDARES
FALTA DE HIGIENIZAÇÃO A NOITE NA LOJA DA TORRE SUL, SEM CHUVEIRO DISPONÍVEL.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
AUMENTAR A EQUIPE DE HIGIENIZAÇÃO
COLOCAÇÃO DE CHUVEIROS QUENTES
IMPLANTAÇÃO DE UM CHUVEIRO NOS BANHEIROS.
INSTALAÇÕES DE TOMADAS NA SALA, AUMENTAR A QUANTIDADE DE LIXEIRA NA SALA.

Outros
VACINAÇÃO
SUPORTE PARA VACINAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DE ACORDO COM PROTOCOLO
ESTABELECIDO.
INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DO SALVADOR CARD
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
FUNCIONÁRIOS DO TURNO NOTURNO BEM EDUCADOS E CORDIAIS.
FRAGILIDADES
PAREDES MOFADAS
PROFISSIONAIS MAL HUMORADOS
PROPOSTAS DE MELHORIAS
QUALIFICAR OS ATENDENTES DA BIBLIOTECA, MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS NAS
SALAS DE ESTUDOS, LIMPEZA NAS SALAS DE ESTUDOS, MINIMIZAR O CHEIRO DE MOFO.
AUMENTAR O ACERVO DE LIVROS INDICADOS NAS BIBLIOGRAFIAS DOS PROFESSORES;
AUMENTAR O NÚMERO DE COMPUTADORES NA BIBLIOTECA;
AUMENTAR AS SALAS DE ESTUDO – COLETIVO E INDIVIDUAL.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
NADA FOI PONTUADO
FRAGILIDADES
NADA FOI PONTUADO
PROPOSTAS DE MELHORIAS
NADA FOI PONTUADO
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
BOM ACERVO
FRAGILIDADES
EXISTEM LIVROS UTILIZADOS POR ALGUNS PROFESSORES QUE NÃO EXISTEM NA
BIBLIOTECA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
AUMENTO DO NÚMERO DE EXEMPLARES
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Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
SISTEMA ATENDE A NECESSIDADE
FRAGILIDADES
DIFICULDADES CONSTANTES DE ACESSO AO BLACKBOARD – DISCIPLINAS EAD
PROPOSTAS DE MELHORIAS
MELHORAR O PORTAL E SISTEMA
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
SISTEMA QUE AGREGA AS DIVERSAS FERRAMENTAS UTILIZADAS PELO DOCENTE
FRAGILIDADES
CONSTANTES ATUALIZAÇÕES E PROBLEMAS COM ABERTURA DE CADERNETA E
BLACKBOARD
PROPOSTAS DE MELHORIAS
AJUSTAR O SISTEMA PARA EVITAR RECHAMADAS E RECLAMAÇÃO DOS ESTUDANTES QUE
NÃO VISUALIZAM O MATERIAL NO BB, BEM COMO AS NOTAS
Intranet
POTENCIALIDADES
OK
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
POR VEZES A RESPOSTA NÃO É ESCLARECEDORA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
RESPOSTAS MAIS CLARAS QUANTO AOS QUESTIONAMENTOS.
Outros
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROBLEMAS EM GERAL COM ATRASO NAS RESPOSTAS E INFORMAÇÕES DESENCONTRADAS
ENTRE OS SETORES E COORDENAÇÃO
PROPOSTAS DE MELHORIAS
RESPOSTAS MAIS RÁPIDAS
TREINAMENTO DOS ATENDENTES DO CAE E APOIOS DE COORDENAÇÃO PARA UNIFICAR AS
INFORMAÇÕES
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
454

PROBLEMAS GRAVES COM A MATRÍCULA
CALCULO DE MENSALIDADES ERRADAS
FALTA DE ARTICULAÇÃO COM O FINANCEIRO
ATRASO NA RESPOSTA DOS REQUERIMENTOS
FILA DE ESPERA – PÉSSIMA
EMPURRANDO O PROBLEMA PARA DIVERSOS SETORES E SEM RESOLUÇÃO
PROPOSTAS DE MELHORIAS
AJUSTAR TODO O SISTEMA
FUNCIONÁRIOS DO CAE COM AS INFORMAÇÕES CERTAS
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
AJUDA NA MELHORIA DA UNIVERSIDADE, FORMA DE DEMONSTRAR A INSATISFAÇÃO DOS
ALUNOS, IDEAL SER SEMESTRAL
FRAGILIDADES
AS PERGUNTAS PARA AS DISCIPLINAS EAD SÃO IGUAIS AS PERGUNTAS DAS MATÉRIAS
PRESENCIAIS, O QUE NÃO SE APLICA
NÃO EXISTE FORMA DE AVALIAÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA E SUAS REGRAS
PERGUNTAS MUITO PARECIDAS
AVALIAR A AIC
PROPOSTAS DE MELHORIAS
COLOCAR FORMA DE AVALIAÇÃO DIFERENCIADA PARA AS MATÉRIAS DE EAD E A AIC
COLOCAR FORMA DE AVALIAR PARA OS MANOBRISTAS E SEGURANÇAS, COORDENAÇÃO DA
CLÍNICA VETERINÁRIA, FUNCIONÁRIOS DA CLÍNICA VETERINÁRIA
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
PERGUNTAS NO PORTAL
FRAGILIDADES
PERÍODO RUIM
BLOQUEIO DO PORTAL
PROPOSTAS DE MELHORIAS
AVALIAÇÃO ANTES DA PRÉ-MATRÍCULA E APÓS A AV2
NÃO SER OBRIGATÓRIO
Outros
ESTACIONAMENTO
Ventilação e segurança
CLIVET
Melhorar controle de estacionamento e disponibilidade de vagas para alunos.

CURSO DE NUTRIÇÃO
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I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( x ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): Nutrição
Coordenador(a): Sheyla Carla Albuquerque França
Data da reunião: ______/11/2018 (Período de realização: 13 a 20 novembro de 2018)
Horário: ( x ) MANHÃ
( x ) TARDE
( x ) NOITE
Local: ( x ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( ) FSA
Início: ___:___
Término: ___:___
Nº de participantes: 489 alunos (total)
Estudantes 1º ao 6º semestre de Nutrição
Docentes Do curso de Nutrição
Colaboradores Alunos e docentes de Nutrição
II - Desenvolvimento
Em sala de aula, cada docente do curso informou para os alunos que ocorreria o seminário de
autoavaliação, onde a participação dos alunos é de fundamental importância para a melhoria da
qualidade acadêmica. Foi realizada a apresentação padrão em powerpoint, conforme orientação da
coordenação do curso. Os docentes do curso mostraram os objetivos e a importância da participação da
turma. O seminário foi divulgado de forma objetiva, clara, didática, positiva, sendo considerada bastante
satisfatória.
III - Considerações finais
A reunião ocorreu de forma pacífica, onde os alunos identificaram novas demandas e
potencialidades não relacionadas no processo de aplicação dos questionários. A participação dos
alunos foi considerada adequada, resultado foi positivo, satisfatório em que foram identificadas novas
demandas e propostas de melhoria, ressaltando possíveis melhorias na infraestrutura e na
responsabilidade social, principalmente de divulgação.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES: o professor estimula o pensamento crítico e a resolução de problemas; Rede de
computadores, biblioteca, laboratórios estruturados, práticas recorrentes; uso do blackboard para
postagens dos conteúdos e atividades.
FRAGILIDADES: às vezes, o método aplicado não é tão eficaz, deixando margem para frustração do
aluno; Falta de técnicos no laboratório de informática, ausência de aulas de campo, dificuldade para
reserva de laboratórios (estudar e praticar).
PROPOSTAS DE MELHORIAS: melhor organização das atividades (tanto quando passado para os
professores, quanto para os alunos); outros tipos de metodologia ativa e substituição e contrato de
funcionários e postar os materiais com antecedência, antes do conteúdo ser discutido em sala de aula.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES: uso de metodologias ativas; ótimas aulas e fazem com que nosso aprendizado
seja de excelência; na aula prática, os alunos fixam melhor os conteúdos aprendidos na aula teórica.
FRAGILIDADES: algumas disciplinas/professores não estimulam a prática e má aplicação das
metodologias ativas por alguns docentes, poucas aulas práticas em relação a quantidade de aulas em
algumas matérias; algumas aulas bem extensas e seguida da aula prática.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: aula externa, visita técnica, maior carga horária de aulas práticas, ter
mais aulas práticas, melhorar a aplicabilidade das metodologias ativas, Visitas técnicas; consenso
quanto ao excesso de trabalhos.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES: o aluno entra em contato com uma experiência diferente do cotidiano do curso,
novo conhecimento para a vida.
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FRAGILIDADES: a abordagem não é satisfatória, o conteúdo não é absorvido e acaba não
acrescentando muito na formação do profissional e matérias que deveriam ser presenciais e são online,
suporte técnico lento; falta de encontros presenciais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: matérias presenciais, rever a matriz; disciplina semipresencial ou
disponibilização de um tutor, ao menos uma vez por mês; e se possível, retirar as disciplinas EAD, ter
uma vivência da disciplina de Libras e propostas de encontros presenciais e possibilidade de escolha
das disciplinas optativas Ex.: ao final da disciplina EAD de Libras, o aluno não sabe falar o básico de
Libras.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES: os instrumentos de avaliação aplicados, como por exemplo, seminários e
trabalhos escritos, ajudam o aluno a adquirir/internalizar novos assuntos e pontualidade de alguns
professores, aplicação de atividades avaliativas. As avaliações aplicadas fazem com que tenhamos um
maior conhecimento acerca dos assuntos abordados na disciplina.
FRAGILIDADES: às vezes, falta um feedback após a realização da avaliação de alguns docentes;
prazos curtos para a realização das atividades; desorganização dos pesos das unidades, AIC não
deveria compor a nota e curto prazo para conciliar a quantidade de assuntos com os trabalhos a serem
entregues; ausência de provas práticas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: dividir melhor o número de atividades durante o semestre e ter uma
padronização das unidades e o AIC como pontuação extra; aumentar o prazo, postagem dos roteiros
dos trabalhos com mais antecedência por alguns docentes, revisar assuntos dados em sala para uma
maior fixação dos conteúdos, passar mais atividade com discussão em sala de aula.

Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES: o aluno conhece os seus erros e aprende com eles e Feedback de alguns
professores, pontualidade de alguns professores de postar as notas; a maioria dos docentes faz a
discussão das provas e trabalhos avaliativos e ajuda a corrigir os erros.
FRAGILIDADES: nem sempre tem um feedback do professor e alguns professores demoram para
postar as notas, alguns professores não realizam a recorreção da prova e alguns não aceitam outras
fontes como referência; demora para correção das avaliações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: melhor organização do tempo para que haja um feedback adequado e
pontualidade de alguns docentes para postar as notas; realizar a correção mais rápida das avaliações.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES: agrega conhecimento e experiência ao aluno.
FRAGILIDADES: os alunos, principalmente no turno da tarde, não ficam sabendo do que está
disponível, além do pequeno número (ou falta) de projetos de pesquisa e não há incentivo por parte de
alguns docentes e da universidade; falta de divulgação e incentivo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: melhorar a divulgação; aumentar a quantidade de projetos disponíveis
para o curso de nutrição e uma maior divulgação. Além disso, o turno de realização do projeto choca
com o horário das aulas e aumentar a divulgação de projetos, palestras e congressos, incentivar os
alunos a iniciação cientifica.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES: é importante para o processo de formação acadêmica.
FRAGILIDADES: pouca divulgação, falta de divulgação, matérias mais densas sem monitor.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: maior divulgação das vagas, aumentar o número de monitorias,
incentivo financeiro, tais como: bolsa, abatimento da mensalidade do curso, cota de impressão, auxilio
transporte e alimentação.
Outros: Falta de clínica escola de Nutrição; corpo docente reduzido de Nutrição (especialistas em
Nutrição) e falta de incentivo das Ligas acadêmicas.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES: Enriquecimento no currículo, experiência profissional, intercâmbio.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
457

FRAGILIDADES: Falta de oportunidade para os alunos de Nutrição em relação a intercâmbios
estudantis com bolsa.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumentar o número de estágios e criar e ofertar bolsas de estudos
para intercâmbio.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES: PISCO, projeto de extensão, ligas acadêmicas, estágios obrigatórios; adquirir
conhecimento e experiência.
FRAGILIDADES: estabelecer uma parceria para unidade fixa de atendimento, teve diminuição do
número de PISCO e não é divulgado, além da falta/pouca quantidade de projetos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: aumentar o número de visitas no PISCO, construção de um
ambulatório; melhorar a divulgação, criação de novos projetos, aumentar o número de Piscos na matriz
(experiência profissional) e gerar mais vagas de estágio, não só o estágio obrigatório.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES: interação social, UNIFACS EXPERIENCE; entrar em contato com novas
experiências e existência de eventos externos de extensão.
FRAGILIDADES: divulgação fraca e pouco incentivo na participação dos eventos culturais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: melhorar a divulgação, principalmente nas salas do turno vespertino e
melhorar a divulgação via Blackboard ou mural da Universidade ou via e-mail e investir em projetos
artísticos/culturais.
Outros: nada a declarar!
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES: projetores novos, caixa de som funcionando, cadeiras confortáveis, sala
climatizada; Existência de aparelhos audiovisuais, materiais dos laboratórios de qualidade e
conservados.
FRAGILIDADES: falta de manutenção no ar condicionados e cadeiras, computadores e projetores
quebrados; o sinal da internet oscila, blackboard com falhas na submissão de trabalhos e avaliações,
salas de aula pequenas para a demanda de alunos, dependendo do semestre.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: melhorar o sinal da internet; adequar as salas de aula, de modo com
que os alunos não sejam prejudicados, aumentar a oferta de equipamentos específicos, por exemplo, o
número de adipômetros (um adipômetro para cada dois alunos); melhorar as cartinhas nas salas de
aula que atrapalham a visualização do quadro.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES: manutenção dos equipamentos já existentes, melhorando a experiência do aluno
na sala de aula e disponibilidade dos técnicos.
FRAGILIDADES: cadeiras danificadas, falta de manutenção nos elevadores e dos condicionadores de
ar em algumas salas; elevador frequentemente não funciona e os bebedouros tem pouco fluxo de água
e às vezes, a água não está gelada.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: melhorar a manutenção das cadeiras e realizar manutenção e troca de
equipamentos danificados/quebrados; aumentar a quantidade de micro-ondas na instituição; fazer a
manutenção adequada dos micro-ondas e dos elevadores e ampliar a área de lazer e conforto para os
alunos e funcionários.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES: possibilitar o acesso irrestrito de PCD; atende as necessidades.
FRAGILIDADES: falta de ascensorista no elevador do 7° para o 8° andar, que é destinado para
deficientes e falta de profissionais capacitados para auxiliar o PCD.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: contratar ascensorista e colocar/fixar placas educativas com o assunto
“prioridade/exclusividade” distribuídas no campus, do modo geral.
Estacionamento
POTENCIALIDADES: há uma boa quantidade de vagas, serviço de manobrista gratuito, disponibilidade
dos manobristas, vagas cobertas.
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FRAGILIDADES: falta manobrista em alguns pavimentos, muito calor no estacionamento (“local
abafado”); elevadores descem cheios, alagamentos em período de chuva e cheiro desagradável de
mofo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: melhorar a circulação de ar no estacionamento, disponibilizar um local
fixo e climatizado para o manobrista estar sempre disponível no pavimento, contratar ascensoristas,
melhorar a limpeza e oxigenação.
Outros: Catraca com frequente erro de leitura; armários quebrados no centro de Simulação; aumentar o
número de tomadas nas salas de aula.
Áreas de alimentação e convivência:
POTENCIALIDADES: bom espaço físico.
FRAGILIDADES: poucos micro-ondas disponíveis para os alunos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: aumentar o número de mesas e cadeiras, comprar e instalar mais
micro-ondas nas salas de convivência.
Cantina:
POTENCIALIDADES: diversidade de opções, preço acessível para os alunos e funcionários.
FRAGILIDADES: cantina cheia, dependendo do horário, número de cadeiras e mesas insuficientes,
dependendo do horário.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: propor alimentos mais saudáveis, colocar mais mesas e cadeiras para
fazer as refeições.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES: salas de aula e laboratórios bem equipados e estruturados.
Recuperação e conservação das instalações físicas
FRAGILIDADES: alguns condicionadores de ar e as cortinas estão quebradas/danificadas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: fazer a manutenção e troca dos equipamentos quebrados e
danificados; adquirir equipamentos mais modernos.
Laboratórios:
POTENCIALIDADES: bem estruturados, modernos, quantidade de equipamentos e utensílios;
equipamentos modernos, funcionários simpáticos e pacientes com os alunos.
FRAGILIDADES: alguns equipamentos danificados e utensílios na cozinha.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: fazer a manutenção e troca dos equipamentos/utensílios danificados.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES: -----FRAGILIDADES: não temos cota de xerox.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: voltar a cota das cópias para os alunos.
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES: ---FRAGILIDADES: alguns banheiros sujos, com mau cheiro e lixeiras cheias de papel.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: melhorar a limpeza dos banheiros, trocar com mais frequência o lixo
dos banheiros, repor papel toalha e sabão líquido.
Outros: nada a declarar!
BIBLIOTECA
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES: propicia um ambiente de estudo para aluno, quantidades de salas, mesas e
cadeiras adequadas, computadores disponíveis e condicionadores de ar, bem equipado; salas de
estudo em grupo e individual são muito boas; ambiente climatizado e boa iluminação.
FRAGILIDADES: falta salas de estudo em grupo, poucos computadores, falta de internet, mau cheiro
nas salas de estudos em grupo, falta de banheiros na biblioteca e alarme da biblioteca.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: estabelecer limite de uso nas salas de estudo em grupo, além de criar
um sistema de agendamento para uso do espaço; manutenção e consertos dos condicionadores de ar,
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resolver o problema do esgoto dos banheiros, construção de banheiros na biblioteca e melhorar a
qualidade dos computadores; corrigir/melhorar o alarme da biblioteca; criar sistema de agendamento
das salas de estudo.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES: comodidade, serviço de qualidade, rápido, bom serviço e pode ser feito em
domicílio.
FRAGILIDADES: não se aplica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: aumentar a quantidade de reserva.
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES: auxiliar na formação acadêmica, livros disponíveis, bons livros na biblioteca e
bom atendimento de alguns funcionários.
FRAGILIDADES: falta de exemplares que estão na referência bibliográfica no plano de ensino.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: ofertar exemplares que constam no plano de ensino das disciplinas;
aumentar a quantidade de livros, atualizar os acervos, pois algumas referências estão desatualizadas e
adquirir livros das disciplinas novas da nova matriz, como de Nutrição em Estética, ética e Nutrição
Comunitária e Social.
Outros: Melhorar o atendimento na biblioteca, algumas pessoas ríspidas/grossas com os alunos e
aumentar o número de tomadas nas salas de estudo.
COMUNICAÇÃO
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES: boa ferramenta de comunicação, comodidade, simples, facilidade/praticidade de
manuseio, sistema efetivo, acesso em domicílio, pelo celular em qualquer local com internet.
FRAGILIDADES: demora para carregar o portal financeiro.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: melhorar acesso ao portal financeiro.

Portal do Professor
POTENCIALIDADES: não se aplica.
FRAGILIDADES: não se aplica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: não se aplica
Intranet
POTENCIALIDADES: melhorar a comunicação, além de ser essencial par algumas metodologias ativas;
melhorar e aumentar a disponibilidade de WiFi; a maioria dos computadores possui internet.
FRAGILIDADES: dificuldade de acesso ao fazer o login, alguns andares não funcionam a internet e o
sistema fecha depois de um determinado tempo de uso.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: melhorar o sinal e o acesso à internet, expandir a rede WiFi, melhorar
o sistema e o aplicativo.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES: sistema essencial, recebimento de e-mails (avisos pelo e-mail e blackboard),
acesso em domicilio, visualização de notas e faltas, avisos, acesso a parte financeira, boa divulgação
das informações internas.
FRAGILIDADES: demora para obter respostas após a abertura do requerimento, principalmente no
início do semestre; demora no atendimento e resolução de problemas no CAE; atendentes ríspidos no
CAE; sistema lento e bloqueio do sistema; mural não atualizado.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: melhorar simpatia nos atendentes no CAE, melhor treinamento,
otimizar o sistema e disponibilizar o boleto financeiro do semestre inteiro.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES: canal de comunicação.
FRAGILIDADES: demora na devolutiva, demora no atendimento e às vezes não resolvem os
problemas.
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PROPOSTAS DE MELHORIAS: resposta mais rápida e mais eficiente; otimizar o atendimento e busca
de soluções e retornar os requerimentos e reclamações em algumas situações, estabelecer prazo para
retorno aos alunos.

Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES: relação do aluno-instituição, atendimento bom e rápido, alguns funcionários
atenciosos e educados, investir em curso de capacitação para os funcionários.
FRAGILIDADES: Mau humor, falta de organização, falta de logística, poucos funcionários, perda de
documentos de transferência, falta de informação por parte de alguns funcionários e sobre o fluxo dos
processos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Treinamento/capacitação de funcionários, novas contratações de
funcionários, melhorar a comunicação entre a secretaria e a coordenação do curso, melhorar o
atendimento e fazer a automação dos processos.
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES: Facilidade de realizar a matricula em domicilio, rápido, autonomia para mudar as
matérias e horários, fácil realização por ser online.
FRAGILIDADES: Lentidão no sistema, erros na matriz e na grade curricular, valores discrepantes na
mensalidade, falta de gerenciamento na oferta das disciplinas, reajuste tardio da mensalidade no meio
do semestre, baseado na inclusão de disciplinas feitas no período e ajuste; mudança do dia da
disciplina, após o estudante ser matriculado, parecer emitido muito próximo às datas dos pagamentos
dos boletos, demora na confirmação da matrícula.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: otimização do sistema, treinamento dos funcionários, conhecer o valor
das disciplinas no ato da matrícula e pontualidade em relação aos prazos
Outros: reunião geral com o coordenador do curso mensalmente.
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES: Feedback do aluno; perguntas pertinentes e é essencial para o conhecimento das
necessidades e novas demandas na instituição, professores qualificados e dispostos a trocar
conhecimento e avaliação positiva.
FRAGILIDADES: Bloqueio do portal, perguntas duplicadas, tempo curto de resposta, questionário/
formulário bem longo e extenso e faltou perguntas mais específicas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: melhorar o sistema, otimizar o portal, rever a questão da duplicação de
perguntas e filtrar melhorar as perguntas para diminuir o tempo de aplicação do questionário, adicionar
perguntas mais específicas (por disciplina), retirar a taxa de atestados e deduzir a média da
Universidade.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES: Presença das lixeiras específicas em todos os andares, realização de coleta
seletiva, destino adequado do óleo utilizado na cozinha (laboratório do CPGN).
FRAGILIDADES: alunos não fazem uso correto das lixeiras na hora de descartar o lixo; pouca
manutenção da torre Sul
PROPOSTAS DE MELHORIAS: realizar/propor programas de conscientização de alunos e funcionários
no descarte correto do lixo e retirar com mais frequência os lixos dos banheiros.
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Curso(s): Psicologia SSA
Coordenador(a): Wilson Sampaio
Data da reunião: 26/11/2018
Horário: (X) MANHÃ
( ) TARDE
(X) NOITE
Local: (X) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
Início: 07:15/ Término: 12:45, Início: 19:00/ Término: 21:40

(

) FSA

Nº de participantes:
Estudantes 336
Docentes 12
Colaboradores 0
II - Desenvolvimento
O Seminário de Auto Avaliação de 2018 foi divulgado via comunicação institucional e e-mail
institucional. O Objetivo da reunião consistiu em analisar de forma crítica aspectos referentes aos
processos institucionais com vistas à melhorias dos mesmos, junto com a comunidade acadêmica. Ao
tomarmos como referência o ano de 2017, podemos destacar como melhoras as novas instalações de
laboratórios, as áreas de convivência e a ampliação dos procedimentos de metodologias ativas. Não foi
possível ampliar as áreas de estágios específicos, por força do perfil docente e das questões políticas
com o uso dos campos de práticas da SESAB.
III - Considerações finais
O relato de todos os mediadores, apresenta um clima adequado e o devido compromisso das turmas
para a realização da atividade. Acreditamos que o resultado final foi positivo para o curso e nossa
comunidade. Cabe destacar que devemos distribuir de forma mais diligente as categorias de análise por
todos os semestres letivos.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES:
A correlação entre teoria e prática.
A utilização de metodologias ativas, tais como simulação, estudo de caso, dramatização, seminários,
oficinas, facilitam o processo de aprendizagem, promovendo a interação dos alunos e a aproximação
com a prática.
Alguns professores têm aulas dinâmicas e envolventes, com bom conteúdo. Alguns professores trazem
materiais para a sala que facilitam a aprendizagem. Uso de simulação, aulas práticas e técnicas em
sala. Visitas técnicas em sala.
Uso de metodologias ativas.
FRAGILIDADES:
Simulação não é a única metodologia ativa que pode ser utilizada; os laboratórios de simulação não são
adequados para Psicologia.
Nem todas as disciplinas utilizam as metodologias ativas, deixando algumas aulas muito cansativas e
monótonas.
Algumas disciplinas ainda têm métodos arcaicos como não usar materiais audiovisuais ou fuga do tema
da aula pelas perguntas que são feitas. Alguns professores não são abertos ao feedback. Alguns
professores se perdem na metodologia ativa – ficam presos ao roteiro da técnica e justificam que é
exigência da UNIFACS. Os alunos sentem falta do conteúdo. Alguns professores alegam que não
podem fugir ao roteiro do plano de aula, dificultando a aprendizagem.
Equipamento audiovisual da sala 310 é de má qualidade (projetor). Muitas aulas expositivas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Adequação dos laboratórios para Psicologia; utilização de mais visitas de campo nas disciplinas.
A utilização obrigatória de metodologias ativas em todas as disciplinas, especialmente na disciplina de
Técnica de Pesquisa.
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Maior flexibilidade no uso dos cadernos das disciplinas.
Propor mais visitas técnicas. Mais metodologias ativas.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES:
Simulação; Estudos de casos; Atividades como fóruns, grupos de estudos, rodada de simulação,
jornadas etc.
A experiência dos professores nas suas práticas facilita a associação entre a teoria e a prática. A
utilização de estudos de caso e as simulações aproximam os discentes da prática.
Casos clínicos e visitas técnicas. Os professores têm experiência e propriedade para tratar dos temas.
Os professores podem trazer sua vivência e visão das abordagens em outras disciplinas.
Alguns professores trazem sua experiência prática.
FRAGILIDADES:
Realização de mais atividades práticas.
Poucos professores trazem profissionais da área para ampliar a discussão em sala e aproximar com o
exercício da psicologia. Algumas disciplinas não fazem a articulação entre a teoria e prática, dificultando
a sua aplicabilidade, como exemplo a disciplina de Bases Biológicas do Comportamento Humano e
todas as disciplinas EAD cursadas até o 6º semestre.
Alguns temas são muito abstratos e o estudante tem dificuldade de ver na prática. A nova matriz
separou a teoria e a prática em alguns temas – Ex: Psicanálise. Os estudantes não apresentam
consenso em relação a esse tópico.
Não explora os laboratórios de práticas. Nem todos os professores conseguem trazer exemplos
práticos. Muitos ficam na teoria e o aluno não enxerga na prática.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Ofertar mais atividades de extensão.
Convite à outros profissionais para intensificar a aprendizagem em sala de aula. Melhorar a articulação
teórica/prática de algumas disciplinas. Melhorar o conteúdo das disciplinas EAD.
Propor mais visitas técnicas. Mais metodologias ativas. Exemplos práticos.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
Dada a importância do ensino das disciplinas humanísticas, os discentes não identificam
potencialidades no modelo de ensino dessa disciplinas na instituição.
Os textos disponibilizados são de boa qualidade. Os pré-testes são úteis.
A plataforma é de fácil acesso.
FRAGILIDADES:
Dificuldade para estudar, necessidade de interação com professor. Feedback positivo sobre as webs
conferências e formato da disciplina EAD. Coordenação de curso utilize conteúdo EAD nas demais
disciplinas presenciais.
São inexistentes
O conteúdo é muito denso, metodologia ineficaz, tecnicamente existem problemas com o sinal de
transmissão, o sistema está sempre instável. Não há motivação para as discussões no fórum de
discussão. As atividades não têm relação com a Psicologia. Não há contato com o técnico responsável
pela organização das disciplinas.
Ninguém leva a sério as disciplinas a distância. Muitos conteúdos precisariam ser dados
presencialmente. O sistema online é ruim. O feedback não agrega muito pela falta da discussão – em
especial para as questões abertas.
Não é efetivo no aprendizado. Muito conteúdo (denso) para ser EAD.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Inclusão de disciplinas presenciais com esta ênfase.
Em função da importância para o curso de Psicologia, as disciplinas humanísticas deveriam ser
ministradas semi presencialmente. Seleção criteriosa das disciplinas que comporão o eixo humanístico,
para não fragilizar a formação do discente.
Voltar a ser semipresencial – o encontro com professor faz falta. Maior equilíbrio entre o pré-teste e o
teste.
Tirar o EAD ou transformar em semi-presencial. Rever as que não poderiam ser EAD – Saúde Coletiva,
Metodologia Científica, Antropologia e Cultura, Libras, etc.
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Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
Trabalhos de campo.
Os instrumentos contemplam os assuntos vistos em sala de aula e estão organizados no modelo
ENADE. Realização da AIC prepara os discentes para o ENADE e concursos.
Alguns professores usam métodos diversificados. Estudos de caso são muito efetivos. As provas trazem
muitas questões de ENADE e concursos.
Estudo de caso é importante e útil para a aprendizagem. Tem uma variedade de métodos.
FRAGILIDADES:
Provas com valor muito alto; falta de revisão das provas; AIC – repetição de questões, visibilidade dos
gráficos ruim, peso alto na nota, conteúdos que não foram vistos em sala; professores sem informações
adequadas no dia da prova.
AIC contempla conteúdos que não foram vistos nos semestres anteriores.
APS não está definida para os discentes e a sua aplicação não corresponde com o fato de ser uma
atividade prática supervisionada.
O cronograma às vezes fica apertado na II unidade. Algumas disciplinas têm apenas 1 avaliação por
unidade, o que é ruim.
Tem alunos que se sentem constrangidos com dramatizações. Demora muito de sair a nota da AIC. A
nota da AIC não deveria impactar negativamente na nota. Na AIC tem questões com assuntos que o
estudante não estudou. Há um acúmulo de atividades avaliativas no final do semestre. Os professores
não se organizam em relação ao calendário de avaliações. Algumas provas não são claras. Pouca
objetividade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Realizar mais micro atividades em sala de aula para composição da nota; realização de exercícios no
modelo Enade preparatórios para a prova.
AIC deveria contemplar os conteúdos que foram dados até o semestre cursado. Uniformizar a aplicação
da APS.
Organizar melhor o cronograma. Ter mais orientações processuais dos trabalhos.
Ter mais avaliações práticas. Distribuir mais a nota – em algumas disciplinas a prova vale muito. Criar
um calendário de avaliações entre os professores com maior distribuição.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES:
Positivo para revisão de erros e acertos.
Todos os professores fazem feedback dos instrumentos de avaliação, além de entregarem no prazo
estabelecido pela instituição.
As discussões ajudam a entender as razões dos acertos e erros. Professores entregam rápido as
avaliações.
Todos os professores discutem a avaliações.
FRAGILIDADES:
Falta de flexibilidade de alguns professores para rever questões mal elaboradas.
Não há fragilidades nesse processo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Fazer uso de barema prévio para que o aluno saiba o que está sendo cobrado
Não há proposta de melhorias, uma vez que não se identificam fragilidades.
Professores poderiam realizar processos de refeitura das provas.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
A atividade em si.
Alguns professores incentivam a pesquisa em sala.
FRAGILIDADES:
Diminuição / retirada dos horários de iniciação científica.
Poucos professores incentivam a pesquisa, bem como a informação sobre o seu desenvolvimento na
instituição.
Pouco incentivo, poucos professores com carga horária, pouca divulgação.
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Apenas 2 professores têm horas de Iniciação Científica, dificultando a oferta. Falta incentivo. O
estudante quer fazer uma pesquisa em outra área e não tem professor. A qualidade da orientação não é
boa.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Rever critérios de elegibilidade; melhorar canais de comunicação para divulgação.
Mais incentivo à pesquisa, maior divulgação e informação na instituição, abertura de mais vagas para
facilitar o acesso, ampliação da pesquisa nas áreas do conhecimento.
Ampliar o número de professores e de temas.
Ampliar o número de professores com horas de pesquisa. Divulgar as ações.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
A atividade em si.
Importância da monitoria para o curso de psicologia.
FRAGILIDADES:
Falta de segurança pela falta de preparação dos monitores; os monitores não são tão disponíveis; não
cumprimento dos horários do Latepsi.
Não há divulgação na instituição. Existem disciplinas muito importantes que deveriam ter monitoria
(neuropsicologia, técnicas de pesquisa, psicofarmacologia, psicanálise).
Pouco incentivo, poucos professores com carga horária, pouca divulgação dos critérios. Abertura de
poucos editais.
Não há muita divulgação. O sistema deu problema na inscrição. Às vezes o monitor não ajuda. O
monitor do Latepsi não cumpre o horário.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Melhorar divulgação (ampliação do prazo).
Ampliar a oferta das monitorias para as disciplinas. Melhorar a divulgação sobre as monitorias
Ampliar o número de professores e de disciplinas.
Outros
Organização em semicírculo das salas seria muito melhor. Melhorar a condições de trabalho dos
funcionários – mesmo os terceirizados. Aumentar o número e atualizar os testes.
Retirada de disciplinas como Hospitalar, TCC, Analítica, Jurídica e outras. As máquinas do laboratório
de informática não funcionam, não tem funcionário, os ares condicionados pingam. As salas da torre sul
são inadequadas. As cotas de impressão foram retiradas. Quantidade insuficiente de micro-ondas. A
ênfase do curso está voltada para POT e Clínica.
Estágio Básico -Os estágios precisam ser melhor organizados, uma vez que o funcionamento das
turmas não segue um padrão – algumas turmas estão muito soltas, sem atividades e faltam professores
capacitados na área (Estágio Básico MR01 D). A disciplina Ética e Profissionalismo deveria ter uma
carga horária maior em função da sua importância para o exercício da Psicologia.
A carga horária de Bases Biológicas está diferente da carga horária que está sendo cumprida em sala
de aula, dessa forma faltam 33 horas no currículo para uniformizar a carga horária que está registrada
no portal e a carga horária da sala de aula. Sendo assim, sugere-se que as horas excedentes entrem
como horas complementares.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
Palestras e Feiras
Treinamento para entrevistas; Treinamento p/elaboração de currículo; Treinamento p/elaboração de
parecer; Orientação profissional; Cursos de oratória; Cursos de educação emocional; Curso de
extensão p/recém-formados.
As atividades comunitárias são muito importantes
FRAGILIDADES
A falta de atividades práticas.
Os alunos não observam nenhuma ação da UNIFACS nesse sentido
Houve redução da carga horária de extensão dos professores. Pouco campo para estágio curricular na
comunidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
A realização das atividades, observando a disponibilidade dos alunos, em destaque do noturno.
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Oferta de oficinas para a construção de currículos e coaching de carreiras
Participação da psicologia nas comunidades, levando atendimento psicológico para a população, o que
possibilitará apoio psicológico para o seu crescimento econômico
Ampliação das horas de extensão para professores. Ampliação dos campos de estágio na comunidade.
Retomar as ações do Brechó Ecosolidário – não souberam esse ano.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
GT’s, OSCE, PISCO e estágios.
Ações com gestantes; extensão comunitária
As atividades comunitárias são muito importantes.
FRAGILIDADES
Redução de carga horária de atividades em campo, e projetos de extensão e pesquisa.
Houve redução da carga horária de extensão dos professores. Pouco campo para estágio curricular na
comunidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliação de campos de estágios; disponibilidade de mais professores.
Promoção de feiras de saúde, onde poderá ser ofertada a psicoeducação de temas como saúde mental,
gravidez precoce, uso de substâncias psicoativas e escuta clínica emergencial ou de triagem.
Participação da psicologia em feiras de saúde, promoção eventos de saúde para arrecadação de
alimentos.
Ampliação das horas de extensão para professores. Ampliação dos campos de estágio na comunidade.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
Sarau, Fusca, cine debates, Flash mob.
As atividades artísticas são muito importantes, mas ocorrem pouco.
FRAGILIDADES
Realização em poucos turnos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Contemplar mais turnos, incluir mais temáticas raciais, de gênero, econômicas, políticas públicas, de
forma interdisciplinar, além das divulgações desses.
Promoção de musicoterapia e atividades de descontração através da música, do teatro e da dança,
além de cine debates e discussões abertos para a comunidade.
Fazer eventos para que a população possa conhecer a psicologia em teatros, levando temáticas que
sejam importantes para a comunidade.
Cine Psi p/líderes de comunidades, escolas, a partir de projetos de estágio básico.
Melhorar a oferta e a divulgação. Retomar as ações do Fusca e outros – não souberam da ocorrência
esse ano

Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
Diversos laboratórios, melhor distribuição sala/alunos.
Os alunos consideram que melhorou bastante.
Os ambientes apresentam uma boa estrutura e são limpos
Laboratórios; Biblioteca
Qualidade dos laboratórios. Houve grande melhoria dos espaços de convivência e lanchonetes. O novo
CAE está bem organizado.
FRAGILIDADES:
Elevadores – Filas extensas – Gestão estratégica para uso dos elevadores com objetivo de diminuir o
tempo da fila. Trocar os forros do Teto que estão com placas de mofo e infiltração. Peso das cadeiras –
Barulho dos andares superiores ao arrastar as cadeiras, arrumar as salas; Mecanismo de movimento
das cadeiras; Sugestão de Piso acústico nas salas
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Cadeiras desconfortáveis no Laboratório de informática da torre norte no CPB e em salas de aula.
Ausência de técnicos para suporte no Laboratório de informática da torre norte do CPB.
Mau funcionamento dos elevadores; Sistema de pesquisa da biblioteca.
Wi-Fi não funciona corretamente em algumas salas e no laboratório de informática; cheiro de mofo nas
salas de estudo da biblioteca; Falta de ventilação em alguns banheiros;
O NEPPSI estar na Federação é muito ruim para estudantes e pacientes. Teria que estar mais perto do
curso. Além disso, precisa ampliar o número de gabinetes e de turnos disponíveis. Está muito apertado
e com isso perdemos atendimentos. Pode estar havendo aumento de número de pacientes mas eles
faltam muito. A estrutura do NEPPSI também não é boa – salas muito próximas que comprometem a
acústica, especialmente nas salas de observação. Aumenta o som e isso compromete a concentração.
Alguns gabinetes são muito apertados. Parece que a instituição “jogou” o NEPPSI lá. Os pacientes não
tem onde aguardar o NEPPSI abrir. Ficam na rua. Precisaria de monitor para resolver isso. Torre sul
não tem muita limpeza. Não tem enfermaria no CPB. Ocorrem situações complicadas e os professores
e alunos não tem recursos para resolver. A Vitalmed demora e por isso, muitas vezes não resolve. Não
tem espaço para tomar banho. A quantidade de elevadores não é suficiente.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Contratação de mais técnicos e aquisição de cadeiras confortáveis.
Construção de mais salas de estudos fora da biblioteca e com computadores, construção de mais salas
como a de dinâmica de grupos.
Estrutura das salas de aulas; Limpeza dos banheiros; Cartazes nos banheiros para que sejam mantidos
limpos;
Migrar o NEPPSI para outro campus mais próximo e com melhor estrutura – acústica e espaço.
Designar monitores para lá. Melhorar a qualidade da limpeza da Torre Sul do CPB. Precisa ter uma
melhor estrutura de primeiros socorros. Criar vestiário para tomar banho. Ampliar os elevadores ou
torná-los mais inteligentes. Aumentar a manutenção dos elevadores. Trazer ascensorista de volta.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
Laboratórios de pesquisa e de informática.
Os estudantes estão satisfeitos com os equipamentos.
Alguns computadores dos laboratórios não tem acesso à internet.
FRAGILIDADES
Wi-Fi da Universidade, estrutura do LATEPSI e divulgação dos horários de seus monitores. Sobre o
NEPPSI: quantidade de salas para atendimento insuficientes diante da demanda atual e futura,
necessidade urgente de um software para agendamento e reserva das salas para atendimento,
ausência de profissionais para que o NEPPSI funcione o máximo possível de turnos, durante 6 dias da
semana. Computadores com software lento no Laboratório de informática da torre norte do CPB.
As máquinas de café e de lanches quebram com frequência e prendem o dinheiro.
Catracas quebradas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Criar uma estrutura maior para o LATEPSI, ao lado da biblioteca, para ter controle melhor dos
empréstimos e um ambiente mais agradável para estudo e aplicação dos instrumentos. Implantação de
um software para gerenciar a marcação e agendamento de triagens e atendimentos no NEPPSI,
contratação de técnicos/supervisores para atuar nos 3 turnos para ampliação de dias e horários para
atendimento, verificar a possibilidade de transferir o NEPPSI para um local de melhor acesso e com
estrutura maior. Melhorias no software dos computadores.
Realizar manutenções com mais frequência para evitar constrangimentos; Introduzir informação sobre o
limite de peso dos elevadores.
Computadores; Ar-condicionado; Cadeiras.
Trocar todos os mouses dos laboratórios
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
Reforma do refeitório, área de convivência e Biblioteca. Criação da clínica-escola de Veterinária
Houve melhorias – banheiro, rampa.
FRAGILIDADES
Poucas clínicas-escola de outros cursos.
Elevador, do oitavo para o sétimo andar, aparentemente não funciona; As vagas especiais não são
respeitadas pelos manobristas.
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Portas trancadas na entrada do estacionamento p/cadeirantes.
A pouca oferta de elevadores (e sem ascensorista) prejudicam os deficientes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Criação de clínicas-escola de outros cursos para trabalhos interdisciplinares.
Ampliação das rampas para as pessoas com deficiências.
Ampliar os elevadores e as campanhas de conscientização
Estacionamento
POTENCIALIDADES
Controle de entrada.
FRAGILIDADES:
Relato de assedio – seguranças e manobristas nas garagens. Registro realizado na ouvidoria.
Iluminação e ventilação.
Poucas vagas no estacionamento.
Ambiente sem ventilação p/funcionários e estudantes; Falta de segurança e manobristas na garagem
dos estudantes.
Pouca segurança no controle de chaves. Pouca circulação de ar da G2 em diante. O estacionamento do
NEPPSI tem pouca oferta.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Incluir pista tátil nos estacionamentos. Deve-se pensar em uma saída da garagem para o imbuí; Placas
para entrar no estacionamento ao invés de adesivos.
Usar mais os laboratórios de saúde – mas já melhorou muito. Os serviços de matrícula e call center não
são bons
Serviço de reprografia
FRAGILIDADES:
Valor da xerox – Muito cara
Outros
Acesso a catraca com leitura biométrica – docentes e discentes. Melhorias no sistema WI FI
riação de ônibus para a unifacs. Melhoria das condições de segurança nos arredores da instituição.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
Sala de estudo individual com boa estrutura; climatização é boa; iluminação é adequada.
Iluminação, limpeza, organização, pontualidade, funcionários atenciosos e educados.
FRAGILIDADES:
Cheiro de mofo nas salas destinadas a grupos de estudos é muito forte. Fluxo de encanamento da
biblioteca. As pessoas não respeitam o ambiente da biblioteca. Psicoeducação, ampliar a divulgação de
cartazes “SILÊNCIO”. Verificar local para sinalização de incêndio. Frequentemente o alarme toca pois
as pessoas abrem a porta.
cadeiras pouco confortáveis; sala de estudo com infiltração na parede. Computadores não atendem as
necessidades.
Quantidade limitada de computadores e os que tem não funcionam direito. Número reduzido de salas
pra estudo em grupo. Armários pequenos para colocar mochila. Localização da xerox na torre sul.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Nas salas individuais, o estudante responsável pela sala, poderia ter acesso ao controle remoto para
poder ajustar a temperatura. Ampliação das salas de grupo, pois nos períodos de avaliação, estes
espaços tendem a ficar lotados. Melhoria das cadeiras. Aumento do número de computadores.
Computadores nas salas de estudo de grupo, pois muitas vezes os alunos utilizam os laboratórios para
realizarem atividades em grupo.
Redução do custo da xerox. Aumento do número de computadores na biblioteca e na xerox
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
Serviço atende às necessidades.
Envio por email da disponibilidade do livro. Possibilidade de reservar remotamente.
FRAGILIDADES
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Obras pouco atualizadas. Alguns exemplares estão danificados. Organização dos livros não contribui
para agilizar a localização e acesso ao acervo. Poucos exemplares, levando em consideração o número
de turmas.
Acesso do sistema de reserva pelo celular.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sinalizar na prateleira dos livros os autores ou temas a que se referem aqueles livros.
Possibilitar o acesso ao sistema de reserva da biblioteca pelo celular.
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
8º semestre NR01. Alguns exemplares tem uma quantidade boa a disposição. A maioria do acervo é
bem preservado.
Orientação dos funcionários na busca dos livros. Quantidade de títulos. Disponibilidade de títulos da
bibliografia básica.
FRAGILIDADES
Acervo da biblioteca on line é limitado
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Reposição de livros perdidos / extraviados; Atualização do sistema de reserva de livros; Ampliação do
acervo com livros da área de Terapia Cognitivo Comportamental
Outros
As multas poderiam ter maior facilidade para o pagamento, os boletos em alguns momentos dificultam o
pagamento.
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Organização do portal é boa; tem evoluído ao longo dos semestres. As atividades complementares
poderem ser respondidas através dele, foi uma boa mudança. As notícias no centro do portal são bem
úteis.
Acesso a faltas de maneira instantânea. Acesso a notas e histórico de maneira organizada. Melhoria
para postagem de horas complementares. Cursos no Blackboard para horas complementares
FRAGILIDADES
Necessidade de maior atualização, existem notícias muito antigas. Calendário acadêmico não está
atualizado, existem divergências. As normas da ABNT que estão no portal, são antigas.
Caminho muito difícil para acessar a comunidade de AIC. Banner que não funciona e não direciona para
o local correto. Bloqueio indevido do Portal referente a pesquisa (a pesquisa não aparece pra ser feita
ou as pessoas fazem a pesquisa e o Portal segue bloqueado). Repetição na hora de avaliar o professor
na avaliação docente/discente.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Atualizar o portal com mais frequência. Ter no portal o contato telefônico dos diferentes setores (CAE,
CAD, Coordenações, etc)
Disponibilizar contato de email do professor
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
Atende às demandas dos docentes para a condução das unidades curriculares.
FRAGILIDADES
Melhorar aspecto estético
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar aspecto estético
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
Melhoria no acesso por email.
Email de aviso de rematrícula, email de aviso de prova EAD, email de renovação do Prouni.; Utilização
de plataforma de aviso no Blabkboard pelos professores.
FRAGILIDADES
Alguns alunos não recebem os e-mails da instituição mesmo cadastrando ao fazerem a matrícula.
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Divulgação de palestras, jornadas. Comunicação de questões financeiras. Comunicação com a
coordenação (retorno de email e presencial)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Modificar o layout do blackboard, muito poluído e pouco intuitivo. Ter mais acesso aos cursos que são
ofertados, colocando-os em maior evidência.
Ampliação de horário pra atendimento presencial pela coordenação. Comunidade no Blackboard para
divulgação de cronograma de eventos, palestras (mural de eventos); Contato da área financeira com os
alunos para esclarecer questões relativas a boletos. Antecipação da informação para o aluno sobre a
alteração do valor cobrado nos últimos meses do semestre. Acesso ao contrato pelo Portal Financeiro.
Atualizar o quadro informativo de professores no Portal do Estudante. Aumentar a divulgação sobre a
monitoria.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
Muitos alunos não utilizaram este serviço, por isso não souberam opinar. Os que utilizaram relataram
que houve resolutividade, porém nem sempre com brevidade.
FRAGILIDADES
maior brevidade.
Falta de destaque nas orientações de como acessar a Ouvidoria
PROPOSTAS DE MELHORIAS
inclusão de uma sala de ouvidoria no CPB, por se tratar de um prédio grande.
Outros
inclusão de faixa de pedestre no acesso à Universidade. Inclusão de uma xerox na torre norte. Retorno
de cota para xerox. Inclusão de chuveiros, construindo vestiários. Alguns alunos sugeriram que a AIC
fosse realizada aos sábados. Outra pontuação referente a esta avaliação, foi ligada a utilização do
espaço das folhas, pois há um desperdício de espaço em branco ao longo de algumas questões.
Instalar uma máquina do Salvador Card.
Pesquisa institucional não deveria ser obrigatória e bloquear o Portal; Deveria ter um prazo aberto pra
realização da pesquisa antes de bloquear o Portal; Disponibilizar as ementas das disciplinas
independente de solicitação do aluno; Transformar em presencial as disciplinas de Saúde Coletiva e
Bioestatística. Verificar como ficará a questão da disciplina de Terapia Cognitiva e Comportamental
visto que não foi cursada pela turma do 3º semestre e está como validada na atualização da nova
matriz. Portas do banheiro com defeito, melhoria da limpeza, gancho para bolsa, chuveiro. Aumentar
quantidade de tomada na sala. Lanches da cantina muito caro (média de R$ 12,00/dia) para os
estudantes. Melhorar a manutenção dos elevadores. Conscientização com relação ao uso adequado
dos elevadores, escadas e rampas. Programar um dos elevadores para descer direto pra garagem e
depois subir, evitando que pare no térreo e desça cheio para a garagem. Ampliar a sala do Latepsi e os
horários de atendimento para atender a turma do noite. Aumentar o controle de entrada e saída de
material do Latepsi, de forma a garantir a disponibilidade de exemplares para consulta dos alunos.
Diminuir o número de alunos por sala em aulas práticas.
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES:
Atendimento eficiente, a maioria dos funcionários são calmos e tentam tranquilizar os alunos e
familiares.
Os prazos são cumpridos.
O agendamento com hora marcada melhora o atendimento. Atendimento em vários campus.
FRAGILIDADES:
Falta de comunicação entre setores; nem sempre a comunicação é clara no feedback, informações
incompletas e o aluno precisa comparecer várias vezes para levar outro documento do FIES; frequente
erro no valor da mensalidade; portal financeiro frequentemente fora do ar; reajuste sem aviso prévio;
prazo muito longo para emissão de documentações financeiras.
Falha na comunicação (respostas vagas, falta de clareza).
Treinamento dos funcionários; Falta de conhecimento de processos de atendimento ao estudante;
Justificativas sobre os pedidos não são consistentes; Não cumprimento dos prazos de retorno dos
processos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
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Padronização das informações; fornecer passo a passo de informações completas sobre cada serviço
(principalmente FIES e financeiro); projeto de alinhamento e comunicação entre setores. Rever prazos
para emissão de documentação financeira; disponibilizar linha telefônica para esclarecer dúvidas sobre
financeiro.
Aumentar o quadro de funcionários; capacitação dos funcionários.
Humanização do atendimento; Conhecimento de todos processos da IES; Elaborar justificativas mais
consistentes; Ampliar o número de funcionários
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES:
Pré-matricula funciona bem para os semestralizados; tentativa de informatizar os processos.
Grade flexível; Calendário por curso; Matrícula online.
Processo on line é prático; Autonomia na mudança da proposta de matrícula; Períodos de matrícula por
escola
FRAGILIDADES:
Falha no sistema de preferência para matricula; mudança de turno sem solicitação do estudante;
demora para confirmação de matricula; sistema trava com frequência; inconsistência em relação a
opção de lista de espera; sistema bastante falho e não permite alteração de disciplina nem pelos
atendentes da CAE; prazo longo para tratamento das dispensas de alunos oriundos de transferência
externa que reflete no não cumprimento do semestre; sistema não formatado para acesso por
smartphone. Corte de convênios com empresas e perda do desconto na mensalidade sem aviso prévio.
Realizada sondagem de estágio no semestre anterior, porém não foi totalmente contemplada neste
semestre; falta de autonomia no processo de matrícula de estágio pelo coordenador do curso;
Inconsistência no sistema online; Demora na confirmação da matrícula; Mudança de horário das
disciplinas sem aviso prévio.
O sistema não suporta uma grande quantidade de pessoas e cai durante a efetivação da matrícula;
Falta de comunicação e acesso às pessoas responsáveis ao processo de matrícula; Ocorre trocas de
horários sem a autorização dos estudantes; Os estudantes não são bem informados sobre a
comunicação com os responsáveis com o processo de matrícula; Ocorreu demora na lista de espera
dos estágios; Turmas tiveram alterações de horário durante a matrícula ou após a confirmação da
matrícula; Alinhar com os professores de estágios, os horários das orientações; A coordenação de
curso precisa estar mais próxima dos estudantes no momento da matrícula; O atendimento da equipe
de apoios da coordenação não é qualificado no momento da matrícula, para instruir os estudantes para
o setor que ele deve procurar (ex, financeiro, acadêmico/CAE, coordenação)
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Melhorar sistema matricula e financeiro que não atende as funcionalidades propostas e ampliar número
de vagas para disciplinas. Manter descontos já iniciados ou comunicar previamente o corte do convênio
Descrição do campo de estágio e suas atividades; Aumentar o quadro de funcionários envolvidos na
matrícula; Autonomia para a coordenação do curso em relação aos estágios.
Adequação do sistema ao número de acessos; Gerar agenda com horário de atendimento presencial
com a coordenação; Os estudantes devem autorizar as mudanças na matrícula; Melhorar a
comunicação com os estudantes no processo de matrícula; Agilidade na confirmação das vagas de
estágio; Evitar a mudança de horário ao longo ou após a matrícula; Não lançar horários de orientação
de estágios, sem a confirmação e a anuência dos professores orientadores; Ampliar o quadro de
funcionários da coordenação, durante o período de matrícula, para identificar as demandas específicas
dos estudantes; Qualificar os apoios das coordenações para um atendimento qualificado para o
encaminhamento de setores da Unifacs;
Outros
Colocar tapetes grandes nas entradas do campus, visto que em dias de chuva fica muito sujo e os
funcionários da limpeza não dão conta.
Infraestrutura do NEPPSI (poucas salas para atendimento, número reduzido de dias para atendimento,
superlotação, aumentar o número de plantonistas e monitores, estabelecimento de um plantonista fixo,
recursos terapêuticos danificados (brinquedos, materiais). Sugestão para o NEPPSI: Sistema online
para marcação de atendimento, prontuário online.
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
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POTENCIALIDADES:
Perguntas coerentes e possibilita expressar opinião sobre a prática docente.
FRAGILIDADES:
Perguntas iguais a cada semestre; perguntas similares; questionário não objetivo.
A avaliação ocorre em um momento do semestre onde todas as perguntas ainda não podem ser
respondidas; Os estágios não foram disponibilizados para as devidas avaliações;
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Deixar o questionário mais objetivo; agrupar perguntas similares.
Ajustar a avaliação para o final do semestre, quando todas as perguntas já podem ser respondidas;
Alocar os docentes de estágios para que possam ser avaliados;
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES:
Espaço aberto para informações adicionais.
Um espaço maior de comunicação entre o discente e a faculdade; segurança na confidencialidade.
Sistema é adequado.
FRAGILIDADES:
Perguntas duplicadas para cada professor; o portal trava mesmo após conclusão do envio e solicita
novo preenchimento, assim como após reconhecer preenchimento continua com o portal travado o que
leva aos alunos preencherem de forma não comprometida ou aleatoriamente.
Ser obrigatório e trancar o portal; falhas no sistema.
Não deveria ser obrigatório a participação dos estudantes; Não deveria bloquear o portal do estudante,
para que ele responda à pesquisa; Não há incentivos concretos para a realização da pesquisa; Não é
presencial;
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Melhorar sistema para atender o objetivo proposto sem prejudicar o estudante ou docente.
Aumentar o prazo de resposta no final do semestre, sem trancar o portal do estudante.
O estudante deveria optar por participar da pesquisa; O portal deve ficar desbloqueado; A equipe de
marketing deve pensar nos incentivos para que os estudantes realizem a pesquisa; Pesquisa com
resposta presencial e com alguns décimos de gratificação, na nota de alguma avaliação
Outros:
Propostas de melhoria para o Portal Financeiro (prazo da emissão de boleto foi reduzido para 5 dias
antes do vencimento com desconto, sugere-se aumento da data; falhas no sistema)
FIES/ PROUNI: Os estudantes não possuem informações a respeito do prazo de renovação da bolsa.
Os planos de ensino foram apresentados, mas eles não podem ser postados pelo professor no
Blackboard. Até hoje, não há a postagem do plano de ensino de Desenvolvimento de Novas Ferramenta
em Psicologia. O plano atual não foi postado de forma adequada ou o estudante não consegue abrir o
link do Blackboard. O Blackboard apresentou muitos problemas. Documentos duplicados, problemas
para realizar avaliações, problemas de acesso. O prazo de devolução das notas é muito longo. O
gabarito deve ser liberado logo após a prova para que o estudante possa corrigir a prova pela marcação
dos cadernos. O Supera-se não contribui no processo de crescimento do estudante. É um processo
estressante. O estudante não tem essa ferramenta ao longo do curso, não é o foco da formação. Não
importa os meios de motivação para a realização da tarefa do Supera-se, o aluno não se sente
vinculado ao Supera-se.

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( X ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso (s): SERVIÇO SOCIAL
Coordenador (a): SUZANA COELHO
Data da reunião: 12/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( X ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( X ) LAPA
(

(

) DIREITO

) FSA
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Início: 19:00
Término: 20:30
Nº de participantes:
Estudantes 87
Docentes 08
Colaboradores 00
II - Desenvolvimento
O Seminário de Auto avaliação Institucional no curso de Serviço Social ocorreu no dia
12/11/2018 no Campus CPB e 14/11/2018 no Campus Lapa, e foi realizado com todas as turmas
do curso, nos dois Campi, com o objetivo de promover o conhecimento e interação com a
realidade do seu curso, visando possibilitar aos discentes a participação mais efetiva na
avaliação Institucional, bem como promover um acompanhamento da implementação de
melhorias identificadas para seu curso.
Durante as reuniões foram apresentados os objetivos da Auto Avaliação institucional, bem como
da CPA – Comissão Própria de Avaliação, destacando suas ações e membros participantes.
Realizamos ainda a apresentação das melhorias realizadas a partir do último Seminário e das
não implementadas e os respectivos motivos, estimulando assim uma maior participação dos
alunos nesta Reunião.
III - Considerações finais
As reuniões ocorreram de forma tranquila, sem conflitos, de forma organizada e contributiva. As
turmas participaram ativamente e se mostraram empolgados com a possibilidade de participar
deste momento e contribuir para melhorias institucionais e do seu curso. Os docentes
conduziram todo o processo incentivando a reflexão sobre os aspectos abordados nas turmas,
registrando um resultado bastante positivo dos itens levantados.
Ressaltamos algumas considerações que estavam sempre presentes nas discussões:
1)
Melhoria de atendimento da CAE e Setor Financeiro – Vários alunos apontaram
problemas nessas áreas.
2)
Disciplina Online – apenas duas webs conferências; a falta de retorno do professor da
disciplina online através do link fale com o professor.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
•
Metodologia na sala aula - dinâmicas integradoras;
•
Cenário de simulação;
•
Extensão comunitária
•
Projetos integradores.
FRAGILIDADES
•
Suporte técnico e de material para atividades externas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Logística e comunicação dos eventos externas
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
•
Cenário de simulação;
•
Extensão comunitária.
FRAGILIDADES
•
Falta de informações claras sobre o Estágio
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Vídeo aula para orientações de estágio
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
•
Contribui na interpretação da realidade social
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FRAGILIDADES
•
Deveria ser presencial
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Convidados que articulem projetos com a realidade social baseada nos conteúdos.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
•
Diversidade de avaliações
FRAGILIDADES
•
Feedback de algumas avaliações fora do prazo por alguns docentes.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Os docentes cumprirem os prazos de feedback das avaliações.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
•
AIC
FRAGILIDADES
•
Demora na divulgação dos resultados;
•
Falta de análise junto aos alunos sobre as questões do AIC;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Feedback da prova de AIC para melhor compreensão dos conteúdos;
•
Efetivar e cumprir data máxima de lançamento das notas.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
•
Biblioteca on-line
•
Laboratórios de simulação e de informática
FRAGILIDADES
•
Maior divulgação dos projetos de pesquisa da Instituição no portal
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Implantação de fones específicos para as máquinas a fim de assistir as videoaula
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
•
Maior número de alunos inscritos na monitoria
FRAGILIDADES
•
Não há monitoria das disciplinas online
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Incluir monitoria para as disciplinas online
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
•
Envolvimento do Serviço Social em Ações desenvolvidas na Instituição, Comunidades e
rede de parceiros.
FRAGILIDADES
•
Envolver os semestres primários em atividades externas da instituição
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Equilíbrio entre a disponibilidade de atividades para todos os Semestres
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
•
Envolvimento do Serviço Social em Ações desenvolvidas nas instituições
•
Ampliação do envolvimento nos projetos
FRAGILIDADES
•
Nada a registrar
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Nada a registrar
Atividades artísticas e culturais
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POTENCIALIDADES
•
Atividades interessantes e inovadoras
FRAGILIDADES
•
Falta de informação sobre os eventos culturais
•
Não envolvimento dos alunos em virtude da comunicação não efetiva
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Maior envolvimento com os alunos
•
Incentivo do uso do espaço de convivência para eventos culturais
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
•
Data show individual por sala
•
Cadeiras acolchoadas
•
Ar Condicionado
FRAGILIDADES
•
Dificuldade de acesso Wi-Fi
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Melhorar o acesso à internet nas salas de aula, especialmente.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
•
Equipamentos das salas em boa conservação
FRAGILIDADES
•
Computadores dos laboratórios em condições muito ruins – Muitos estão quebrados
•
As cadeiras dos dois auditórios, muitas estão quebradas, precisam de reposição
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Maior número de computadores nos laboratórios para os alunos em melhores estados
•
Novas cadeiras para os auditórios.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
•
Rampas
•
Banheiros com acessibilidade
FRAGILIDADES
•
Nada a registrar
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Nada a registrar
Estacionamento
POTENCIALIDADES
•
Disponibilidade de vagas para alunos
FRAGILIDADES
•
Nada a registrar
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Nada a registrar
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES:
•
Possui uma boa estrutura, organizada e limpa
FRAGILIDADES:
•
Poucas mesas e cadeiras que não atendem ao volume de alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Aumento de bancos e cadeiras e sofás nos corredores dos andares e área de
convivência.
Cantina
POTENCIALIDADES:
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•
Boa estrutura, atendimento bom, variedade de lanches
FRAGILIDADES:
•
Preço elevado e poucas opções de lanche integral
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Preço mais acessível, alimentação saudável (frutas, sopas variadas, saladas)
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES:
•
Boa estrutura
FRAGILIDADES:
•
Nada a registrar
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Nada a registrar
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES:
•
Boa estrutura
•
Reforma nas áreas de convivência
FRAGILIDADES:
•
Área de convivência da Torre Sul, durante o dia é muito quente e com poucas mesas
para os alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Espaço para banho, armário privativo no banheiro;
•
Cadeiras de sala mais modernas e leves
Laboratórios
POTENCIALIDADES:
•
Boa estrutura
FRAGILIDADES:
•
Avaliações nos laboratórios impossibilitam o uso de outros alunos;
•
Existem muitos equipamentos quebrados e/ou em manutenção
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Ampliar número de laboratórios para uso comum em dias de avaliações
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES:
•
Nada a registrar
FRAGILIDADES:
•
Cobrança de valor alto, espaço pequeno, demora no atendimento
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Retornar cota de xerox/curso/aluno
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES:
•
Limpeza eficiente
FRAGILIDADES:
•
Alunos deixam sala suja, jogam lixo de comida nas salas
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Campanha para coleta seletiva entre os alunos para descarte correto
•
Reposição de novas lixeiras nas áreas comuns
Outros
CAE
FRAGILIDADES:
•
Atendimento: atendentes não são preparados, falta cordialidade e agilidade, demora no
retorno de respostas
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Agendar hora marcada via sistema.
SEGURANÇA
FRAGILIDADES:
•
Segurança fraca nos prédios
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PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Melhorar segurança no Prédio e no Entorno (extra, passarela e ponto de ônibus)
INTERNET
FRAGILIDADES:
•
Sinal falha muito, precisa aumentar banda larga
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Melhorar o sinal da internet nas salas
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
•
Salas confortáveis
•
Salas climatizadas
•
Bom atendimento
•
Acervos diversos (presencial e online)
FRAGILIDADES
•
Mobiliários poucos e pequenos
•
Falta de manutenção do ar condicionado
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliação dos mobiliários
•
Manutenção do ar condicionado
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
•
Facilidade de acesso ao portal online para renovação de livros
FRAGILIDADES
•
Falta de divulgação da ferramenta
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Maior divulgação da ferramenta de pesquisa
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
•
Grandes variedades de autores
FRAGILIDADES
•
Nada a registrar
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Está satisfatória
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
•
Fácil acesso
•
Autoexplicativo
•
Facilidade para agendamento de atendimento do CAE
FRAGILIDADES
•
Financeiro (Fora do ar com frequência)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Melhorar o acesso ao portal financeiro
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
•
Fácil acesso
•
Autoexplicativo
FRAGILIDADES
•
Nada a registrar
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Nada a registrar
Intranet
POTENCIALIDADES
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•
Boa ferramenta de trabalho e de comunicação
FRAGILIDADES
•
Excesso de informações, que muitas vezes pode confundir.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Otimizar a quantidade de informações na página principal.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
•
Vários canais de comunicação na Instituição
FRAGILIDADES
•
Informações desencontradas nos diversos setores da instituição
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Alinhar melhor as informações gerais para os alunos entre os setores em especial nos de
atendimento aos estudantes como CAE, CAC e Financeiro
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
•
Ter um setor que recebe e acolhe as queixas dos estudantes
FRAGILIDADES
•
Demora no retorno de algumas solicitações
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Agilidade no atendimento
•
Agilidade no retorno das reclamações
Outros
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES:
•
Informatização e organização dos processos nos atendimentos dos discentes.
FRAGILIDADES:
•
Falta de informação dos colaboradores que prestam o atendimento.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Alinhamento mais eficaz com as informações dos diversos cursos e suas
particularidades.
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES:
•
Agendamento online
FRAGILIDADES:
•
Congestionamento do servidor eletrônico impossibilitando uma matricula eficaz.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Simplificar as informações obtidas no portal.
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES:
•
Ótima oportunidade de colaborar com a construção e melhoria efetiva da Instituição e do
curso
•
Oportunidade de os estudantes serem ouvidos e atendidos nas suas demandas.
FRAGILIDADES:
•
Feedback das atividades desenvolvidas em sala de aula.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Metodologia na aplicação de provas/atividades
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES:
•
Participação de todos de onde estiver cada discente.
FRAGILIDADES:
•
Imposição virtual na realização da coleta dos dados ao discentes.
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PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Otimizar as perguntas para diminuir o tempo de realização das pesquisas.
Outros
Horário de abertura de sala de aula previsão as 18h;
Sala de cópia e reprodução com poucos equipamentos
Feedback ineficaz dos professores das disciplinas online;
Horários e disponibilização ampliada dos vídeos de web conferencia. E devem ser no dia
e horário proposto no ato da matrícula da disciplina.

DIREITO SALVADOR
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Direito
Coordenador(a): Miguel Calmon Dantas
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( ) NOITE
Local: ( ) CPB
( X ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(
Data 13/11/2018
Início: 10:05 Término: 21:30
Nº de participantes:
Estudantes 357
Docentes 15
Colaboradores 0

( X ) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
O seminário foi realizado conforme a metodologia implantada no período de 2017, revelando-se
mais produtivo tanto na participação dos alunos, como pelo contato direto com o docente. Nem
todas as turmas puderam participar, em razão de não terem aula no dia. Além disso, a relativa
proximidade das avaliações reduziu o número de alunos presentes. Houve uma reunião prévia
com os professores, a fim de capacitá-los a promover as reuniões nas salas, bem como
transmitir-lhes os subsídios para os relatórios parciais, como para promover os resultados e
avaliações com os docentes.
As reuniões transcorreram com normalidade, seguindo a metodologia, num clima positivo e
participativo, crítico e propositivo.
III - Considerações finais
Clima positivo. Atividade bastante produtiva. Bom feedback dos resultados de implantação em
razão do seminário de autoavaliação do período anterior.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: utilização inadequada do powerpoint. Excesso de realização de seminários em
algumas matérias. Conteúdo extenso para o tempo da aula e carga horária da disciplina em
algumas matérias. Programa não consegue ser vencido, independentemente da estratégia
utilizada.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: revisão do programa e carga horária de algumas matérias.
Capacitação dos professores
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES: NPJ – bem estruturado, bem organizado. Problema com relação a
colaboradoras.
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FRAGILIDADES: Devem ser adotadas mais simulações. Conteúdo abstrato não é relacionado
com a realidade em algumas matérias.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Maior preparação dos professores. Intensificação das
estratégias de inserção da prática nas aulas e nas disciplinas.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: material de baixa qualidade. Dificuldade de realização das atividades.
Dificuldade de contato e orientação. Necessidade de buscar sempre a coordenação.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: repensar as matérias, a qualidade e a sistemática de
comunicação
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: críticas da AIC já relatadas não são atendidas. Professores não têm tolerância
para permitir a entrada de alunos após o início, mesmo que ninguém haja saído.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: demora nas correções e nas respostas aos recursos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Observância dos prazos
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: pouco incentivo. Só funciona para o TCC
PROPOSTAS DE MELHORIAS: ampliar os programas e grupos de pesquisa
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES: Muito importante para o desenvolvimento do aluno. Ampliação
FRAGILIDADES: não há incentivo institucional significativo. Apenas horas complementares e o
incentivo dos professores.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: criar programa de incentivo institucional, inclusive bolsas
Outros
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: falta divulgação
PROPOSTAS DE MELHORIAS: ampliar divulgação
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: falta divulgação
PROPOSTAS DE MELHORIAS: ampliar divulgação
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: algumas atividades realizadas em horários incompatíveis com as aulas.
Atividades de bandas durantes os intervalos são inoportunas e inadequadas. Algumas atividades
realizadas são incompatíveis com o ambiente universitário.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: repensar as atividades tendo em vista o interesse e as
necessidades de todos os cursos
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES: são adequadas
FRAGILIDADES: Poucas tomadas. Acústica ruim
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Melhorar a acústica e mobiliário igual ao da Sala.com

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
480

Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: equipamentos de informática velhos, poucos computadores
PROPOSTAS DE MELHORIAS: melhorar e substituir os equipamentos, aumento o número
disponível
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES: elevadores, áreas acessíveis, sinalização e corrimão
FRAGILIDADES: Não há piso táctil em toda a faculdade, pisos molhados e acessibilidade difícil
para as salas
PROPOSTAS DE MELHORIAS: ampliar a área de piso táctil e limpeza mais constante. Alocar as
pessoas com deficiência nas salas mais próximas às saídas.
Estacionamento
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: piso inadequado. Muitas vagas exclusivas que não são utilizadas. Poucas
vagas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Colocar piso adequado e rever a quantidade de vagas
exclusivas ou reservar seu uso apenas como prioridade, mas não exclusividade. Mais adesivos
para o aluno.
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES: cobertura da área e variedade dos stands. Ampliação dos micro-ondas
FRAGILIDADES: Produtos caros, cujo preço não corresponde à qualidade. Comidas congeladas
e estragadas. Falta de cortesia de alguns atendentes. Insuficiência das cadeiras e mesas nos
horários de pico. Poucos micro-ondas. Poltronas velhas nas áreas de convivência. Bebedouros
sem água gelada.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: realização de promoções, aumento do número de cadeiras e
mesas.
Cantina
POTENCIALIDADES: cobertura da área e variedade dos stands. Ampliação dos micro-ondas
FRAGILIDADES: Produtos caros, cujo preço não corresponde à qualidade. Comidas congeladas
e estragadas. Falta de cortesia de alguns atendentes. Insuficiência das cadeiras e mesas nos
horários de pico. Poucos micro-ondas. Poltronas velhas nas áreas de convivência. Bebedouros
sem água gelada.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: realização de promoções, aumento do número
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES: recursos satisfatórios
FRAGILIDADES: falta de manutenção e problemas eventuais com projetores e caixas de som
PROPOSTAS DE MELHORIAS: manutenção periódica e mais frequente
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES: bem conservadas
FRAGILIDADES: sem fragilidades
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Laboratórios
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: rotineiramente utilizados para as atividades do EAD, dificultando o uso por
alunos dos cursos presenciais. Apenas um scanner.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Ampliação dos laboratórios. Aquisição de novo scanner.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Falta de cortesia. Falta de empatia. Poucas máquinas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Melhorar o atendimento. Instalação de novo núcleo de
reprografia.
Higienização das instalações
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POTENCIALIDADES: bem higienizados
FRAGILIDADES: usuários dos banheiros não preservam a limpeza dos funcionários
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Conscientização dos usuários
Outros
Melhorar a capacitação dos funcionários da catraca.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES: ampliar a capacitação para uso do V-LEx
FRAGILIDADES: Mau uso pelos alunos, falta de tomadas nas cabines individuais, segundo
acesso fechado, mesas dispersas causam tumulto, barulho
PROPOSTAS DE MELHORIAS: orientação aos funcionários para mais rigor em relação a
manutenção do silencio.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES: bom serviço
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES: ampliar a capacitação do V-Lex
FRAGILIDADES: Falta de títulos, livros e exemplares atualizados (em especial, livros de
processo civil, processo do trabalho, penal). Livros em bibliotecas de campus que não possuem
o curso de direito.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Adequação da biografia passada pelos professores com o
acervo da biblioteca. Possibilidade de empréstimo dos livros do NPJ.
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: Problemas com o portal financeiro.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: muitas quedas e inacessibilidade, demora na atualização das notas
PROPOSTAS DE MELHORIAS: mais estabilidade.
Intranet
Sem registros
Comunicação interna
POTENCIALIDADES: desenvolvimento de aplicativo
FRAGILIDADES: Bastante deficiente a comunicação sobre eventos internos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Maior utilização das redes sociais e murais para divulgações.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Necessidade de aperfeiçoamento das respostas realizadas pela ouvidoria.
Desconhecimento do local onde se encontra ouvidoria, segundo grande parte dos alunos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: maior divulgação das suas funções e mais agilidade
Outros
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: demora nas respostas. Dificuldade de comunicação
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PROPOSTAS DE MELHORIAS: comunicação mais acessível
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: demora e imprecisão das respostas no atendimento ao auxílio à matrícula.
Ofertas com pacotes errados. Retenções indevidas que levam a auxílio à matrícula, mais
demorado.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: respostas mais rápidas e claras.
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES adequadas
FRAGILIDADES não são percebidos os resultados. Critérios de avaliação ainda muito subjetivos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS feedback ao aluno.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES: não deve travar acesso ao portal. Divulgação com mais antecedência. Muitas
pesquisas paralelas ou próximas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Ordenar as pesquisas e avaliações
Outros

ESCOLA DE NEGÓCIOS E HOSPITALIDADE
FEIRA DE SANTANA
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( X ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): ADMINISTRAÇÃO
Coordenador(a): ANNITA KELLY CARDOSO DE ANDRADE SOUZA
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( X ) FSA
Início: 19:00
Término: 20:15
Nº de participantes:
Estudantes 143
Docentes 06
Colaboradores 01
II - Desenvolvimento
O Seminário de Autoavaliação aconteceu no dia treze de novembro, tanto às oito e quarenta da manhã,
como, às dezenove horas, e teve a participação de cento e quarenta e três alunos do Curso de
Administração e seis docentes. O Seminário tem uma programação definida no calendário acadêmico e
deve acontecer no mês de novembro. A reunião iniciou com a apresentação dos objetivos da reunião,
apresentação da CPA (Comissão Própria de Avaliação) e da CSA (Comissão Setorial de Avaliação), em
seguida foram apresentadas as melhorias realizadas e implementadas a partir Seminário de
Autoavaliação de 2017 e o que não implementado sendo explicado os respectivos motivos.
III - Considerações finais
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A reunião transcorreu de forma tranquila, existindo colaboração unanime dos alunos para a realização
da mesma. A receptividade por parte dos alunos que chegaram a expressar a frase a seguir: Instituição
é organizada”, “bem estruturada”, “boa qualidade de ensino”, “professores bem capacitados, mas nem
todos passam o conteúdo”.
Não foram identificadas se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas no
processo de aplicação dos questionários. A participação dos estudantes e docentes foi ativa e
adequada, havendo contribuições expressivas para a realização da avaliação. O resultado foi positivo,
havendo proposições de melhorias e evidencias das pontencialidades.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES:
Atividades práticas (projetos de extensão);
Materiais e cursos do Blackboard que incentivam a aprendizagem;
Programas de intercâmbio;
Eventos internos e externos;
Utilização do site KAHOOT
FRAGILIDADES:
Falta de laboratório reservado com sistemas específicos para o curso de Ciências Contábeis para
auxiliar na prática contábil;
Falta de comunicação da Central de Carreiras para auxiliar aos alunos nas vagas de estágios e oficinas
para conduzir os alunos de como inserir-se no mercado de trabalho;
Falta de divulgação tanto no Portal de Estudante quanto nos murais expostos na Universidade a
respeito de vagas/oportunidade para trabalho/estágio dentro da própria Instituição.
Falta dinâmica de boa parte dos professores
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
(que todos os docentes utilizem metodologia ativa/referência bibliográfica/enunciado da prova ser
compatível com o ensino na sala de aula)
Laboratório reservado com sistemas específicos para o curso de Ciências Contábeis;
Divulgação tanto no Portal de Estudante quanto nos murais expostos na Universidade a respeito de
vagas/oportunidade para trabalho/estágio dentro da própria Instituição;
As matérias que são ofertadas aos sábados também serem ofertadas durante os dias úteis da semana.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES:
Projetos de extensão
FRAGILIDADES:
(visitas técnicas/disciplinas de cálculos sem análise dos dados)
Falta de palestras com profissionais especialistas na área de Contabilidade;
Falta de oficinas que abordem conteúdos atuais acerca da Contabilidade;
Falta de uma programação para inserir a semana de Contabilidade;
Falta de professores especialistas e atuantes na área contábil.
Disciplinas ofertadas na modalidade On-line que exigem um acompanhamento presencial.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Inserir palestras com profissionais especialistas na área de Contabilidade;
Inserir oficinas que abordem conteúdos atuais acerca da Contabilidade;
Inserir programação para inserir a semana de Contabilidade;
Inserir professores especialistas e atuantes na área contábil.
Inserir mais aulas de campo;
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
Matérias EAD’s
FRAGILIDADES:
Aplicar apenas nas matérias EAD’s
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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Inserir em matérias presenciais.
Inserir projetos sociais dentro das disciplinas ofertadas;
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
AIC
FRAGILIDADES:
O AIC influenciar na nota final do aluno.
O AIC
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
(Ser ponto extra as provas AIC)
Seria interessante que o AIC passasse a não influenciar a nota final do aluno ou ser uma pontuação
extra;
Fiscalizar se os assuntos aplicados na prova do AIC foram dados em sala;
Utilizar a calculadora científica/ financeira na prova do AIC, pois são colocados cálculos inviáveis de
serem resolvidos sem o auxílio da mesma;
Atualização da Ementa.
Diminuir a quantidade de avaliações das disciplinas EAD’s.
Atualização da Ementa.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES:
Correção das provas
Discussão em sala de aula dos assuntos abordados
Correção
Discussão
FRAGILIDADES:
Falta de revisão antes da prova
Pouco feedback dos trabalhos apresentados (orais e escritos)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Inserir revisão antes da prova
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
Não observamos nenhuma potencialidade nesse quesito.
Carga Horária para Atividades Complementares
FRAGILIDADES:
(Falta de incentivo a monitoria)
Falta de parcerias com instituições para realização de projetos (CNPQ, FAPESB...)
Falta de visitas técnicas em empresas
Falta de divulgação
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Reclama que utiliza pouco a biblioteca pq não tem estimulo. Deseja fazer artigos científicos, Ser
estimulado!
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
Incentivos voltados aos alunos de outros cursos
Carga Horária para Atividades Complementares
FRAGILIDADES:
Não possuir incentivo de monitorias
Falta de divulgação
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Inserir incentivos de monitorias como: estágio e aumento de carga horária.
Horários mais flexíveis
Ofertar bolsas integrais ou parciais para os monitores
Outros
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Substituição das catracas atuais por catracas biométricas ou de cartão magnético;
Inserir lanchonetes com alimentos saudáveis;
Mudar a forma de multa da Biblioteca, ao invés de ser financeira, limitar o uso;
Ponto de recarga do cartão de passe estudantil
Diminuir a quantidade de matérias EAD’s
Ter um valor diferenciados para as disciplinas EAD’s em relação as presenciais;
Cadeiras confortáveis e espaçosas para os cálculos
Solicitar um ponto de ônibus próximo ao Campus Santa Mônica
Inserir segurança no entorno da Universidade para os alunos que vão para casa de ônibus
Tomadas nas salas de aula do Campus STM.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES:
A IES cumpre sua função social
Intercâmbio, projetos de extensão, empresa júnior.
FRAGILIDADES
Pouco número de projetos, aulas em campo para conhecimento econômico.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar campo de estágio através de parcerias com empresas, jogos universitários.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES:
Tem potencial mas não se aplica, excetuando se o projeto Uni-Social.
FUSCA, Semana de Engenharia, Simpósio de Administração.
FRAGILIDADES:
Divulgação, burocracia.
Criação de projetos que envolve o administrador e o ambiente social,
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Ampliar a divulgação de ações sociais.
Ferramentas para desenvolver projetos.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES:
Aproveitar melhor os talentos da universidade
Projeto FUSCA
FUSCA, intercâmbio cultural, simpósio,
FRAGILIDADES:
Falta de uma gestão direcionada a esse assunto
Realização de projetos em horários opostos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Identificação de um gestor para esse assunto
Criação de mais projetos e incentivos
Facilidade de acesso aos intercâmbios, investimento em eventos.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES:
Boa estrutura
elevador, acessibilidade, datashow nas salas, salas ponto com.
FRAGILIDADES:
Poucas tomadas nas salas, acervo mínimo, biblioteca com pouco espaço
Dutos de condicionadores de ar expostos, mais cadeiras para canhotos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Aumento do acervo disponível na biblioteca
Instalar câmeras de segurança, melhorar estrutura física da biblioteca e catracas biométricas.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES:
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Data show, caixa de som, ar condicionado, computadores,
resolução de problemas pelos funcionários de T.I.
FRAGILIDADES:
Maquinas sem manutenção
laboratório de informática do campus Santa Mônica precário (máquinas com defeito)
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Melhoria de internet (wifi)
melhorar a manutenção de condicionadores de ar.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES:
Elevador, rampa de acesso
Boa estrutura
acessibilidade, vagas exclusivas para pessoas com deficiência, rampas de acesso.
FRAGILIDADES:
alagamento do estacionamento.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
instalação de câmeras de monitoramento no estacionamento.
Estacionamento
POTENCIALIDADES:
vagas de estacionamento para pessoas com deficiência,
FRAGILIDADES:
Poucas vagas,
quantidade de vagas, pouca iluminação, segurança externa, piso com pedras (britas), ausência de
vagas para motos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Novos estacionamentos
Asfaltar ou calçar o estacionamento.
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES:
Ampliar o espaço para servir almoço. Melhorar o acesso do corredor para a área de alimentação. Assim
como a ampliação da área de convivência
FRAGILIDADES:
Área descoberta, Limpeza do Lago para retiradas de lixos plásticos.
Espaço pequeno
Espaço muito apertado, cadeiras e mesas desconfortáveis
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliação dos espaços já citados. Instalação de Caixas Eletrônicos na área de convivência.
Ampliar a área de alimentação
Substituição de mesas e cadeiras
Cantina
POTENCIALIDADES:
Oferta de um cardápio com alimentação fitness. Variedade dos sucos e dos recheios dos lanches.
Bom atendimento,
FRAGILIDADES:
Demora no atendimento
Alimentação, falta de opção para intolerantes a lactose
As cantinas representam um “cartel”
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Cardápio variado, exposição da tabela dos produtos com os preços.
Ampliar as opções
Exigir melhores preços e variedade de produtos
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES:
Implantação de equipamentos mais modernos
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São bons
FRAGILIDADES:
Internet não funciona corretamente, caixa de som sem qualidade.
Poucas TVS,
Sinal de internet ruim, não possui muitas tomadas na sala
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Aquisição de novos equipamentos
Mais TVS e mais sinalizações
Melhorar os cabos de áudio
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES:
Aumento da capacidade das tomadas elétricas em sala de aula. Realização periódica de rotas de
inspeção dos aparelhos de ar condicionado.
FRAGILIDADES:
Ar condicionado sem manutenção e com defeito, banheiros em manutenção por muito tempo,
quantidade reduzida de tomadas nas salas de aula.
Tamanhos dos quadros, salas cheias,
De vez em quando os aparelhos de ar condicionado não funcionam. As carteiras da sala de aula são
desconfortáveis
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar tamanhos dos quadros, reduzir quantidades de alunos por sala
Substituição das carteiras da sala de aula
Laboratórios
POTENCIALIDADES:
Monitores frequentes com alunos da própria instituição, através de um projeto de extensão.
Os novos estão adequados
Muito bom
FRAGILIDADES:
Desconhecimento dos alunos quanto a forma de utilização dos aparelhos IMAC,
Os laboratórios antigos necessitam de reforma
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Reforma dos laboratórios e criação do laboratório de contábeis
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES:
Instalação de scanner
FRAGILIDADES:
Espaço reduzido para atendimento aos alunos, preços elevados das copias.
Péssimo atendimento, valores inadequados, maquinas insuficientes e com vírus,
Caro; Mal atendimento; Funciona a hora que quer; Preço da impressão por e-mail é mais caro do que a
impressão pelo penDriver; Serviço não é acessível a todos os estudantes por conta do preço.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Compatibilizar o preço ao mercado
Abertura para outras empresas realizarem esses serviços.
Ampliar a xerox ou trazer uma nova empresa para prestar serviço
Preços menores e serviços mais acessíveis
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES:
Limpeza adequada
Muito bom
FRAGILIDADES:
Falta de sabão liquido para lavar as mãos e papel toalha nos banheiros
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Disponibilizar álcool em gel nos corredores, ampliação dos reservatórios para sabão liquido ao lado de
cada torneira.
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Outros
Biblioteca
POTENCIALIDADES:
Ar-condicionado
Atendimento
Salas de estudo
FRAGILIDADES:
Salas de estudo apertadas
Poucas salas de estudos
Pouco espaço da biblioteca (geral)
Poucos livros do mesmo autor
Comodidade ruim
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Aumentar o espaço
Colocar quadro nas salas de estudo
Investimento em isolamento acustico
Aumentar o acervo de mesmo autor (livros)
Aumento da quantidade de emprestimo de livros (de 3 para 5)
Colocar computador nas salas da biblioteca
Aumentar comodidade
Orientação de uso da biblioteca (pessoal e virtual)
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES:
Muito bom
Comodidade
Acessibilidade
FRAGILIDADES:
Falta de divulgação por parte da faculdade sobre essa ferramenta para os discentes.
A página não é formatada para celular
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Treinamento para os discentes, principalmente os ingressantes.
Criação de um aplicativo para celular
Mini curso orientando uso da biblioteca
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES:
Variedades dos autores de rh
Conservação dos livros
Facilidade de encontrar o livro
FRAGILIDADES:
Pouco variedade no acervo virtual
Impedidos de baixar/abrir os livros no acervo virtual
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Livros atualizados
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES:
Portal organizado e completo
FRAGILIDADES:
Dificuldade em encontrar materiais digitais da unifacs
Travamento do portal financeiro
Menos burocracia no blackboard
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Aumentar o tempo de inatividade
Criação de aplicativo do portal
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Mais facilidade no blackboard
Calendário/lembretes na frente do portal do estudante
Apresentar oportunidades de estágio
Portal do Professor
POTENCIALIDADES:
Portal organizado e completo
FRAGILIDADES:
Alguns problemas no sistema
PROPOSTAS DE MELHORIAS

Intranet
POTENCIALIDADES:
WI-FI LIBERADO
FRAGILIDADES:
Não funciona em todas as salas/andares
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhoria do alcance
Aumento da velocidade
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
Imprecisão de informações
Não consegue falar com a coordenação
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Alguém que informe as coisas de forma precisa
Ouvidoria
POTENCIALIDADES:
Resposta rápida
FRAGILIDADES:
Telefone não é atendido
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Divulgação para os alunos
Outros
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
Boa vontade no atendimento de alguns atendentes.
Bom atendimento (As atendentes agem de forma agradável)
FRAGILIDADES:
Falta de treinamento, de conhecimento, e de autonomia. A maioria dos casos só resolve em Salvador;
Tempo longo de espera;
Fragilidade no sistema;
Alta rotatividade de colaboradores.
As vezes o sistema cai; As demandas não são resolvidas com agilidade
(Demorado, todo o nosso problema tem que serem resolvidos em “requerimento”)
Mal atendimento
Demora para o atendimento
Desorganização
Necessária impressão não é feita no próprio cae
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Treinamento para colaboradores;
Aumentar o número de funcionários para atendimento;
Correção de erros no sistema
Aquisição de um link dedicado.
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Agilizar o atendimento das demandas que tenham data prevista
(Elas deveriam ser preparadas para atuar em tal área)
Treinamento para os atendentes
Aumentar número de atendentes
Alguém apenas para tirar dúvidas sem necessário passar senhas ou passando a pessoa para pegar
senha
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES:
comodidade para realizar as atividades à distância.
Primeiro contato da matrícula é bom
FRAGILIDADES:
Cobrança indevida;
Morosidade na realização de tarefas/requerimentos;
Muitos erros no sistema;
Ausência de oferta de disciplinas para repetentes;
Informações desencontradas e confusas
(Demorado, não se consegue entrar no portal, a demora de confirmação da matrícula)
Falta de informação para veteranos
Desorganização
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Garantir os princípios de segurança da informação: confiabilidade, integridade e disponibilidade;
Priorizar as vagas para quem repete disciplina;
Informar o nome do professor no ato da matrícula;
Integrar o CAE à Central de Salvador.
(Processo de matrícula mais ágil e eficiente)
Informar os veteranos sobre o processo
Aumentar organização
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES:
Poder opinar sobre professor.
Praticidade e precisão
FRAGILIDADES:
Bloqueio do aluno nas atividades urgentes;
Redundância na avaliação de professor de disciplina teórica/prática;
Erro no sistema obriga o aluno a responder mais de uma vez a avaliação.
Questionário muito longo
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Evitar o bloqueio do aluno nas atividades urgentes;
Possibilitar a avaliação do professor apenas uma vez, mesmo que as aulas sejam teórica/prática;
Permitir ao aluno escolher se deseja ou não realizar a avaliação.
Diminuir o tempo da pesquisa e não ser obrigatório
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES:
a ideia é importante.
Tudo bem com a forma de coleta.
FRAGILIDADES:
não atende ao número de solicitações.
Desorganizado
Não é intuitivo
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
garantir a confiabilidade dos dados coletados.
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Outros
(Matéria EAD) - (Acredita-se que a matéria EAD é de fato desnecessária, não se aprende nada com
esta matéria) (A nova matriz curricular é horrível)
Organização
II – Contribuição dos alunos calouros – Administração - Matutino
Contemplar informações elencadas na conversa com os alunos.
Acesso a programas utilizados no mercado para as áreas de administração e contabilidade. Ex:
ARENA, SAP, WMS.
Cursos de Formação nesses sistemas.
Oficinas e eventos em horários matutinos e vespertinos, não somente noturno. Ex: Palestras, simpósios.
Melhoria na divulgação e no cronograma dos eventos com antecedência.
Maior capacidade dos auditórios.
Auxilio nos equipamentos a serem utilizados nos eventos. Ex: Caixa de som.
Banheiros femininos constantemente em manutenção.
Aumentar quantidade de cabines na biblioteca.
Melhoria na qualidade dos acervos da biblioteca, edições mais recentes e quantidade disponíveis.
Uma copa para uso dos alunos
Eliminação das matérias em EAD, com a justificativa de melhor incentivo ao aluno à absorção do
conteúdo.
Matéria de Empreendedorismo presencial ou semipresencial.
Disponibilizar tutoria presencial para o EAD.
Demora para passar as instruções do ensino a distância no 1º semestre. OBS: As instruções foram
passadas no meio do semestre.
II – Contribuição dos alunos calouros – Administração - Noturno
O preço da impressão colorida, revendo a questão deste valor.
A imposição de participar de participar do Fusca no primeiro semestre.
O atendimento no CAE, decorrente dos prazos longos, mal atendimentos, dificuldade na comunicação
com as atendentes, excesso de burocracia.
Aumento das salas de estudos na biblioteca.
Eventos realizados dentro da Unifacs não são lançadas as cargas horárias, a exemplo do Trajetória.
Rever o Cronograma dos eventos pois muitas vezes acontecem um seguido do outro.

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( X ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Coordenador(a): ANNITA KELLY CARDOSO DE ANDRADE SOUZA
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( X ) FSA
Início: 19:00
Término: 20:15
Nº de participantes:
Estudantes 177
Docentes 08
Colaboradores 01
II - Desenvolvimento
O Seminário de Autoavaliação aconteceu no dia treze de novembro, tanto às oito e quarenta da manhã,
como, às dezenove horas, e teve a participação de cento e setenta e sete alunos do Curso Ciências
Contábeis e oito docentes. O Seminário tem uma programação definida no calendário acadêmico e
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deve acontecer no mês de novembro. A reunião iniciou com a apresentação dos objetivos da reunião,
apresentação da CPA (Comissão Própria de Avaliação) e da CSA (Comissão Setorial de Avaliação), em
seguida foram apresentadas as melhorias realizadas e implementadas a partir Seminário de
Autoavaliação de 2017 e o que não implementado sendo explicado os respectivos motivos.
III - Considerações finais
A reunião transcorreu de forma tranquila, existindo colaboração unanime dos alunos para a realização
da mesma. A receptividade por parte dos alunos que chegaram a expressar a frase a seguir: Instituição
é organizada”, “bem estruturada”, “boa qualidade de ensino”, “professores bem capacitados, mas nem
todos passam o conteúdo”.
Não foram identificadas se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas no
processo de aplicação dos questionários. A participação dos estudantes e docentes foi ativa e
adequada, havendo contribuições expressivas para a realização da avaliação. O resultado foi positivo,
havendo proposições de melhorias e evidencias das pontencialidades.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES:
Uso de laboratório; biblioteca; plataforma black board;
(atividades práticas constantes/metodologias ativas/interação dos professores com os alunos/liberação
para eventos e atividades complementares)
FRAGILIDADES:
Layout da BVU
Falta de divulgação tanto no Portal de Estudante quanto nos murais expostos na Universidade a
respeito de vagas/oportunidade para trabalho/estágio dentro da própria Instituição.
Falta dinâmica de boa parte dos professores
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Aumentar o acervo; Plataforma da BVU deve melhorar; Liberar a impressão de capítulos recomendados
pelos professores.
Dificuldades no atendimento do CAE
Estratégias de ensino adequadas com a realidade da disciplina
Não concorda com a unificação da matriz.
Não concorda com disciplinas EAD. Teria que ser opcional.
Problemas no acesso EAD. Que é horrível o uso do blackboard.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES:
Vagas na Central de Carreiras; APS; Cursos de Extensão disponibilizados no Balckboard.
FRAGILIDADES:
Falta de visitas técnicas
Carência de Sistemas Específicos para o Curso;
Reclama que utiliza pouco a biblioteca pq não tem estimulo. Deseja fazer artigos científicos, Ser
estimulado
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Convenio com grandes empresas facilitando os acessos dos alunos
Fazer parcerias com empresas e instituições de programas de integração (IEL; CIEE; ISBET etc.) para
que os estudantes tenham maior e melhores empresas para fazer estágio.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
Método de Avaliação melhorou com o uso do blackboard; disponibilidade de agendamento das provas;
utilização de jogos e vídeos interativos.
FRAGILIDADES:
Material repetido; material muito extenso; tempo muito curto para responder a prova.
(Não deveriam ser todas EAD)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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Material de aula deve trabalhar de forma mais lúdica. Melhorar o tempo de prova levando em
consideração a acessibilidade (inclusão).
(Metodologia Cientifica possa ser presencial/ As provas AV2 das disciplinas EAD não deveriam ser
presenciais)
Deveria ter mais debates, pq a maioria é EAD e não tem como discutir.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
Os professores são bem capacitados, e se esforçam para ministrar o conteúdo.
FRAGILIDADES:
Retirar avaliação individual
Tem professores que ministram disciplinas que não condizem com sua especialidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Elaboração de projetos
Plano de Ensino deve ser melhor estruturado de acordo a necessidade do mercado de trabalho (as
disciplinas devem favorecer o estudante quanto a realidade do mercado).
Alguns precisam ser revisados
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES:
Os professores discutiram os resultados.
Geralmente resolve a prova e discuti.
FRAGILIDADES:
Demora na entrega dos resultados
(Pouco trabalho em grupo/seminário)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
Projetos de extensão e iniciação científica. Bolsas para iniciação CNPQ
FRAGILIDADES:
Divulgar presencialmente de forma mais ativa.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Precisam ser mais divulgados. Divulgar os projetos no Portal do Estudante ou blackboard de acordo
com as áreas.
Parcerias com instituições para realização de projetos (CNPQ, FAPESB...)
Ofertar prêmios para os melhores projetos
Parcerias
Reclama que utiliza pouco a biblioteca pq não tem estimulo. Deseja fazer artigos científicos, Ser
estimulado!
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
Carga Horária para Atividades Complementares
FRAGILIDADES:
Reclamou que aqui em FSA só abri para área de Saúde. Deseja ter oportunidades no curso.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Ofertar bolsas integrais ou parciais para os monitores
Outros
Núcleo de pesquisa / Semana da Contabilidade com cursos específicos / Retirada das aulas em outros
Polos / Retirada de disciplinas aos sábados / APS com nível alto e não é feita pelos professores).
Inserir segurança no entorno da Universidade para os alunos que vão para casa de ônibus
Tomadas nas salas de aula do Campus STM.
Reclamou do Horário que termina algumas aulas 12:45.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES:
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Tem grande potencialidade, porque tem encaminhado muitas pessoas para o mercado de trabalho.
A IES cumpre sua função social
Intercâmbio, projetos de extensão, empresa júnior.
FRAGILIDADES
Pouco número de projetos, aulas em campo para conhecimento econômico.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar campo de estágio através de parcerias com empresas, jogos universitários.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES:
Tem potencial mas não se aplica, excetuando se o projeto Uni-Social.
FUSCA, Semana de Engenharia, Simpósio de Administração.
FRAGILIDADES:
Divulgação, burocracia.
Criação de projetos que envolve o administrador e o ambiente social,
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Ampliar a divulgação de ações sociais.
Ferramentas para desenvolver projetos.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES:
Projeto FUSCA
FUSCA, intercâmbio cultural, simpósio,
FRAGILIDADES:
Poucos projetos
Poucas. Turno matutino é precário
Realização de projetos em horários opostos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Criação de mais projetos e incentivos
Facilidade de acesso aos intercâmbios, investimento em eventos.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES:
Salas confortáveis
Boa estrutura
elevador, acessibilidade, datashow nas salas, salas ponto com.
FRAGILIDADES:
Poucas tomadas nas salas, acervo mínimo, biblioteca com pouco espaço
Dutos de condicionadores de ar expostos, mais cadeiras para canhotos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Aumento do acervo disponível na biblioteca
Instalar câmeras de segurança, melhorar estrutura física da biblioteca e catracas biométricas.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES:
Data show, caixa de som, ar condicionado, computadores,
resolução de problemas pelos funcionários de T.I.
FRAGILIDADES:
Maquinas sem manutenção
laboratório de informática do campus Santa Mônica precário (máquinas com defeito)
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Melhoria de internet (wifi)
melhorar a manutenção de condicionadores de ar.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES:
Elevador, rampa de acesso
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Boa estrutura
acessibilidade, vagas exclusivas para pessoas com deficiência, rampas de acesso.
FRAGILIDADES:
alagamento do estacionamento.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
instalação de câmeras de monitoramento no estacionamento.
Estacionamento
POTENCIALIDADES:
Bom atendimento
vagas de estacionamento para pessoas com deficiência,
FRAGILIDADES:
Poucas vagas,
quantidade de vagas, pouca iluminação, segurança externa, piso com pedras (britas), ausência de
vagas para motos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Novos estacionamentos
Asfaltar ou calçar o estacionamento.
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES:
Ampliar o espaço para servir almoço. Melhorar o acesso do corredor para a área de alimentação. Assim
como a ampliação da área de convivência
FRAGILIDADES:
Área descoberta, Limpeza do Lago para retiradas de lixos plásticos.
Espaço pequeno
Espaço muito apertado, cadeiras e mesas desconfortáveis
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliação dos espaços já citados. Instalação de Caixas Eletrônicos na área de convivência.
Ampliar a área de alimentação
Substituição de mesas e cadeiras
Cantina
POTENCIALIDADES:
Oferta de um cardápio com alimentação fitness. Variedade dos sucos e dos recheios dos lanches.
Bom atendimento,
FRAGILIDADES:
Demora no atendimento
Alimentação, falta de opção para intolerantes a lactose
As cantinas representam um “cartel”
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Cardápio variado, exposição da tabela dos produtos com os preços.
Ampliar as opções
Exigir melhores preços e variedade de produtos
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES:
Implantação de equipamentos mais modernos
São bons
FRAGILIDADES:
Internet não funciona corretamente, caixa de som sem qualidade.
Poucas TVS,
Sinal de internet ruim, não possui muitas tomadas na sala
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Aquisição de novos equipamentos
Mais TVS e mais sinalizações
Melhorar os cabos de áudio
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Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES:
Aumento da capacidade das tomadas elétricas em sala de aula. Realização periódica de rotas de
inspeção dos aparelhos de ar condicionado.
FRAGILIDADES:
Ausência de tomadas
Desperdício de agua
Instalação de vestiário masculino e feminino
Ar condicionado sem manutenção e com defeito, banheiros em manutenção por muito tempo,
quantidade reduzida de tomadas nas salas de aula.
Tamanhos dos quadros, salas cheias,
De vez em quando os aparelhos de ar condicionado não funcionam. As carteiras da sala de aula são
desconfortáveis
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Instalação de sensores de presença
Instalação de Câmeras de Segurança
Melhorar tamanhos dos quadros, reduzir quantidades de alunos por sala
Substituição das carteiras da sala de aula
Laboratórios
POTENCIALIDADES:
Monitores frequentes com alunos da própria instituição, através de um projeto de extensão.
Os novos estão adequados
Muito bom
FRAGILIDADES:
Desconhecimento dos alunos quanto a forma de utilização dos aparelhos IMAC,
Os laboratórios antigos necessitam de reforma
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Instalação de câmeras de segurança dentro dos laboratórios, afim de evitar a depredação por parte dos
alunos
Reforma dos laboratórios e criação do laboratório de contábeis
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES:
Ampliação dos serviços gráficos(banner)
FRAGILIDADES:
Espaço reduzido para atendimento aos alunos, preços elevados das copias.
Péssimo atendimento, valores inadequados, maquinas insuficientes e com vírus,
Caro; Mal atendimento; Funciona a hora que quer; Preço da impressão por e-mail é mais caro do que a
impressão pelo penDriver; Serviço não é acessível a todos os estudantes por conta do preço.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Abertura para outras empresas realizarem esses serviços.
Ampliar a xerox ou trazer uma nova empresa para prestar serviço
Preços menores e serviços mais acessíveis
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES:
Limpeza adequada
Muito bom
FRAGILIDADES:
Falta de sabão liquido para lavar as mãos e papel toalha nos banheiros
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Disponibilizar álcool em gel nos corredores, ampliação dos reservatórios para sabão liquido ao lado de
cada torneira.
Outros
Biblioteca
POTENCIALIDADES:
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
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Ar-condicionado
Atendimento
Salas de estudo
FRAGILIDADES:
Iluminação inadequada, espaço físico muito reduzido, mobiliário para estudo individual desconfortável
Salas de estudo apertadas
Poucas salas de estudos
Pouco espaço da biblioteca (geral)
Poucos livros do mesmo autor
acústica ruim (escuta barulhos das salas em volta)
Não possui guarda-volumes para guardar os materias
wifi não funciona na biblioteca
Comodidade ruim
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Ampliação do espaço físico da biblioteca, aquisição de moveis mais confortáveis para estudos
individualizados.
Ampliação das salas de estudo
Criação dos guardas volumes
Aumentar o espaço
Colocar quadro nas salas de estudo
Investimento em isolamento acustico
Aumentar o acervo de mesmo autor (livros)
Aumento da quantidade de emprestimo de livros (de 3 para 5)
Colocar computador nas salas da biblioteca
Aumentar comodidade
Orientação de uso da biblioteca (pessoal e virtual)
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES:
Muito bom
Comodidade
Acessibilidade
FRAGILIDADES:
Falta de divulgação por parte da faculdade sobre essa ferramenta para os discentes.
A página não é formatada para celular
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Treinamento para os discentes, principalmente os ingressantes.
Criação de um aplicativo para celular
Mini curso orientando uso da biblioteca
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES:
Variedades dos autores de rh
Conservação dos livros
Facilidade de encontrar o livro
FRAGILIDADES:
Acervo físico insuficiente
Desatualização dos livros;
Pouco variedade no acervo virtual
Impedidos de baixar/abrir os livros no acervo virtual
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Ampliação do acervo físico
Placas de sinalização por assunto na biblioteca
Aumentar o acervo de mesmo autor (livros)
Aumentar o acervo de livros específicos de RH
Livros atualizados
Outros
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Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES:
Portal organizado e completo
FRAGILIDADES:
Demora nas respostas ou ausência, falta de treinamentos sobre assuntos acadêmicos
Tempo limite de inatividade
Dificuldade em encontrar materiais digitais da unifacs
Travamento do portal financeiro
Menos burocracia no blackboard
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Palestras e treinamentos para os discentes.
Aumentar o tempo de inatividade
Criação de aplicativo do portal
Mais facilidade no blackboard
Calendário/lembretes na frente do portal do estudante
Apresentar oportunidades de estágio
Portal do Professor
POTENCIALIDADES:
Portal organizado e completo
FRAGILIDADES:
Alguns problemas no sistema
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES:
WI-FI LIBERADO
FRAGILIDADES:
Não funciona em todas as salas/andares
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhoria do alcance
Aumento da velocidade
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
Imprecisão de informações
Não consegue falar com a coordenação
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Alguém que informe as coisas de forma precisa
Ouvidoria
POTENCIALIDADES:
Resposta rápida
FRAGILIDADES:
Demora nas respostas e ausências
Telefone não é atendido
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Divulgação para os alunos
Outros
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
Boa vontade no atendimento de alguns atendentes.
Bom atendimento (As atendentes agem de forma agradável)
FRAGILIDADES:
Falta de treinamento, de conhecimento, e de autonomia. A maioria dos casos só resolve em Salvador;
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Tempo longo de espera;
Fragilidade no sistema;
Alta rotatividade de colaboradores.
As vezes o sistema cai; As demandas não são resolvidas com agilidade
(Demorado, todo o nosso problema tem que serem resolvidos em “requerimento”)
Mal atendimento
Demora para o atendimento
Desorganização
Necessária impressão não é feita no próprio cae
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Treinamento para colaboradores;
Aumentar o número de funcionários para atendimento;
Correção de erros no sistema
Aquisição de um link dedicado.
Agilizar o atendimento das demandas que tenham data prevista
(Elas deveriam ser preparadas para atuar em tal área)
Treinamento para os atendentes
Aumentar número de atendentes
Alguém apenas para tirar dúvidas sem necessário passar senhas ou passando a pessoa para pegar
senha
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES:
comodidade para realizar as atividades à distância.
Primeiro contato da matrícula é bom
FRAGILIDADES:
Falta de identificação dos professores na rematrícula
Cobrança indevida;
Morosidade na realização de tarefas/requerimentos;
Muitos erros no sistema;
Ausência de oferta de disciplinas para repetentes;
Informações desencontradas e confusas
(Demorado, não se consegue entrar no portal, a demora de confirmação da matrícula)
Falta de informação para veteranos
Desorganização
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Priorizar as vagas para quem repete disciplina;
Informar o nome do professor no ato da matrícula;
Integrar o CAE à Central de Salvador.
(Processo de matrícula mais ágil e eficiente)
Informar os veteranos sobre o processo
Aumentar organização
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES:
Poder opinar sobre professor.
Praticidade e precisão
FRAGILIDADES:
Preenchimento da avaliação obrigatória
Perguntas repetidas e redundantes
Quantidade de opções de respostas muito grande
Perda da pesquisa quando o tempo se esgota sem resposta
Ausência de informação do prazo para responder a avaliação;
Bloqueio do aluno nas atividades urgentes;
Redundância na avaliação de professor de disciplina teórica/prática;
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Erro no sistema obriga o aluno a responder mais de uma vez a avaliação.
Questionário muito longo
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Estabelecer o prazo para responder a avaliação;
Evitar o bloqueio do aluno nas atividades urgentes;
Possibilitar a avaliação do professor apenas uma vez, mesmo que as aulas sejam teórica/prática;
Permitir ao aluno escolher se deseja ou não realizar a avaliação.
Diminuir o tempo da pesquisa e não ser obrigatório
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES:
a ideia é importante.
Tudo bem com a forma de coleta.
FRAGILIDADES:
não atende ao número de solicitações.
Desorganizado
Não é intuitivo
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
garantir a confiabilidade dos dados coletados.
Outros
(Matéria EAD) - (Acredita-se que a matéria EAD é de fato desnecessária, não se aprende nada com
esta matéria) (A nova matriz curricular é horrível)
Organização
II – Contribuição dos alunos calouros Construir mais um auditório, preferencialmente maior (Campus Santa Mônica).
Aumentar o número de seguranças na área externa até o ponto de ônibus da Av. Getúlio Vargas
(Campus Santa Mônica).
Melhorar a iluminação pública no entorno da Universidade (Campus Santa Mônica).
Ter uma linha de ônibus que passe mais próximo da Universidade (Campus Santa Mônica).
Melhorar o bebedouro de água sobre todo o Campus.

CURSO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( X ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): ADMINISTRAÇÃO
Coordenador(a): ANNITA KELLY CARDOSO DE ANDRADE SOUZA
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( X ) FSA
Início: 19:00
Término: 20:15
Nº de participantes:
Estudantes 68
Docentes 5
Colaboradores 4
II - Desenvolvimento
O Seminário de Autoavaliação aconteceu no dia treze de novembro, tanto às oito e quarenta da manhã,
como, às dezenove horas, e teve a participação de sessenta e oito alunos do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, e cinco docentes. O Seminário tem uma programação
definida no calendário acadêmico e deve acontecer no mês de novembro. A reunião iniciou com a
apresentação dos objetivos da reunião, apresentação da CPA (Comissão Própria de Avaliação) e da
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CSA (Comissão Setorial de Avaliação), em seguida foram apresentadas as melhorias realizadas e
implementadas a partir Seminário de Autoavaliação de 2017 e o que não implementado sendo
explicado os respectivos motivos.
III - Considerações finais
A reunião transcorreu de forma tranquila, existindo colaboração unanime dos alunos para a realização
da mesma. A receptividade por parte dos alunos que chegaram a expressar a frase a seguir: Instituição
é organizada”, “bem estruturada”, “boa qualidade de ensino”, “professores bem capacitados, mas nem
todos passam o conteúdo”.
Não foram identificadas se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas no
processo de aplicação dos questionários. A participação dos estudantes e docentes foi ativa e
adequada, havendo contribuições expressivas para a realização da avaliação. O resultado foi positivo,
havendo proposições de melhorias e evidencias das pontencialidades.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES:
•
Maior utilização de tecnologia aplicada as aulas
•
Uso de laboratório; biblioteca; plataforma blackboard;
•
(atividades práticas constantes/metodologias ativas/interação dos professores com os
alunos/liberação para eventos e atividades complementares)
•
Atividades práticas (projetos de extensão);
•
Materiais e cursos do Blackboard que incentivam a aprendizagem;
•
Programas de intercâmbio;
•
Eventos internos e externos;
•
Utilização do site KAHOOT
FRAGILIDADES:
•
Falta de laboratório reservado com sistemas específicos para o curso de Ciências Contábeis
para auxiliar na prática contábil;
•
Falta de comunicação da Central de Carreiras para auxiliar aos alunos nas vagas de estágios e
oficinas para conduzir os alunos de como inserir-se no mercado de trabalho;
•
Falta de divulgação tanto no Portal de Estudante quanto nos murais expostos na Universidade a
respeito de vagas/oportunidade para trabalho/estágio dentro da própria Instituição.
•
Falta dinâmica de boa parte dos professores
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Que todos os docentes utilizem metodologia ativa/referência bibliográfica/enunciado da prova
ser compatível com o ensino na sala de aula)
•
Divulgação tanto no Portal de Estudante quanto nos murais expostos na Universidade a
respeito de vagas/oportunidade para trabalho/estágio dentro da própria Instituição;
•
As matérias que são ofertadas aos sábados também serem ofertadas durante os dias úteis da
semana.
•
Dificuldades no atendimento do CAE
•
Estratégias de ensino adequadas com a realidade da disciplina
•
Não concorda com a unificação da matriz.
•
Não concorda com disciplinas EAD. Teria que ser opcional.
•
Problemas no acesso EAD. Que é horrível o uso do blackboard.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES:
•
Vagas na Central de Carreiras; APS; Cursos de Extensão disponibilizados no Balckboard.
•
Projetos de extensão
FRAGILIDADES:
•
Disciplinas ofertadas na modalidade On-line que exigem um acompanhamento presencial.
•
Reclama que utiliza pouco a biblioteca pq não tem estimulo. Deseja fazer artigos científicos, Ser
estimulado
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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•
Convenio com grandes empresas facilitando os acessos dos alunos
•
Fazer parcerias com empresas e instituições de programas de integração (IEL; CIEE; ISBET
etc.) para que os estudantes tenham maior e melhores empresas para fazer estágio.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
•
Método de Avaliação melhorou com o uso do blackboard; disponibilidade de agendamento das
provas; utilização de jogos e vídeos interativos.
•
Matérias EAD’s
FRAGILIDADES:
•
Material repetido; material muito extenso; tempo muito curto para responder a prova.
•
(Não deveriam ser todas EAD)
•
Aplicar apenas nas matérias EAD’s
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Material de aula deve trabalhar de forma mais lúdica. Melhorar o tempo de prova levando em
consideração a acessibilidade (inclusão).
•
(Metodologia Cientifica possa ser presencial/ As provas AV2 das disciplinas EAD não deveriam
ser presenciais)
•
Inserir em matérias presenciais.
•
Inserir projetos sociais dentro das disciplinas ofertadas;
•
Deveria ter mais debates, pq a maioria é EAD e não tem como discutir.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
•
Os professores são bem capacitados, e se esforçam para ministrar o conteúdo.
•
AIC
FRAGILIDADES:
•
Retirar avaliação individual
•
Tem professores que ministram disciplinas que não condizem com sua especialidade.
•
O AIC influenciar na nota final do aluno.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Elaboração de projetos
•
Plano de Ensino deve ser melhor estruturado de acordo a necessidade do mercado de trabalho
(as disciplinas devem favorecer o estudante quanto a realidade do mercado).
•
(Ser ponto extra as provas AIC)
•
Seria interessante que o AIC passasse a não influenciar a nota final do aluno ou ser uma
pontuação extra;
•
Fiscalizar se os assuntos aplicados na prova do AIC foram dados em sala;
•
Utilizar a calculadora científica/ financeira na prova do AIC, pois são colocados cálculos
inviáveis de serem resolvidos sem o auxílio da mesma;
•
Atualização da Ementa.
•
Diminuir a quantidade de avaliações das disciplinas EAD’s.
•
Atualização da Ementa.
•
Alguns precisam ser revisados
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES:
•
Os professores discutiram os resultados.
•
Correção das provas
•
Discussão em sala de aula dos assuntos abordados
•
Correção
•
Discussão
•
Geralmente resolve a prova e discuti.
FRAGILIDADES:
•
Demora na entrega dos resultados
•
(Pouco trabalho em grupo/seminário)
•
Falta de revisão antes da prova
•
Pouco feedback dos trabalhos apresentados (orais e escritos)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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•

Inserir revisão antes da prova

Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
•
Projetos de extensão e iniciação científica. Bolsas para iniciação CNPQ
•
Não observamos nenhuma potencialidade nesse quesito.
•
Carga Horária para Atividades Complementares
FRAGILIDADES:
•
Divulgar presencialmente de forma mais ativa.
•
(Falta de incentivo a monitoria)
•
Falta de parcerias com instituições para realização de projetos (CNPQ, FAPESB...)
•
Falta de visitas técnicas em empresas
•
Falta de divulgação
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Precisam ser mais divulgados. Divulgar os projetos no Portal do Estudante ou blackboard de
acordo com as áreas.
•
Parcerias com instituições para realização de projetos (CNPQ, FAPESB...)
•
Ofertar prêmios para os melhores projetos
•
Parcerias
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
•
Incentivos voltados aos alunos de outros cursos
•
Carga Horária para Atividades Complementares
FRAGILIDADES:
•
Não possuir incentivo de monitorias
•
Falta de divulgação
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Inserir incentivos de monitorias como: estágio e aumento de carga horária.
•
Horários mais flexíveis
•
Ofertar bolsas integrais ou parciais para os monitores
Outros
•
•
•
•
•
•
•
•

Substituição das catracas atuais por catracas biométricas ou de cartão magnético;
Inserir lanchonetes com alimentos saudáveis;
Mudar a forma de multa da Biblioteca, ao invés de ser financeira, limitar o uso;
Ponto de recarga do cartão de passe estudantil
Diminuir a quantidade de matérias EAD’s
Ter um valor diferenciados para as disciplinas EAD’s em relação as presenciais;
Cadeiras confortáveis e espaçosas para os cálculos
Solicitar um ponto de ônibus próximo ao Campus Santa Mônica

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES:
•
Utilizar as instalações no turno vespertino para realizações cursos gratuitos para público
carente focado em desenvolvimento econômico
•
Desenvolvimento de startups no turno vespertino com apoio profissional da instituição
•
Cursos de noção administrativa aos feirantes período vespertino
•
Tem grande potencialidade, porque tem encaminhado muitas pessoas para o mercado de
trabalho.
•
A IES cumpre sua função social
•
Intercâmbio, projetos de extensão, empresa júnior.
FRAGILIDADES
•
Pouco número de projetos, aulas em campo para conhecimento econômico.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliar campo de estágio através de parcerias com empresas, jogos universitários.
Oportunidade de desenvolvimento social
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POTENCIALIDADES:
•
Tem potencial mas não se aplica, excetuando se o projeto Uni-Social.
•
FUSCA, Semana de Engenharia, Simpósio de Administração.
FRAGILIDADES:
•
Divulgação, burocracia.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Ampliar a divulgação de ações sociais.
•
Ferramentas para desenvolver projetos.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES:
•
Aproveitar melhor os talentos da universidade
•
Projeto FUSCA
•
FUSCA, intercâmbio cultural, simpósio,
FRAGILIDADES:
•
Falta de uma gestão direcionada a esse assunto
•
Poucos projetos
•
Realização de projetos em horários opostos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Identificação de um gestor para esse assunto
•
Criação de mais projetos e incentivos
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES:
•
Atividades esportivas voltada para o conhecimento cientifico
•
Sistema informatizado para treinamento dos alunos de produção e logística
•
Salas confortáveis
•
Boa estrutura
•
elevador, acessibilidade, datashow nas salas, salas ponto com.
FRAGILIDADES:
•
Na biblioteca o tamanho das salas destinadas ao estudos são pequenas e falta computador
•
Poucas tomadas nas salas, acervo mínimo, biblioteca com pouco espaço
•
Dutos de condicionadores de ar expostos, mais cadeiras para canhotos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Disponibilidade de dois notebooks para solicitação de aluno quando em estudo
•
Aumento do acervo disponível na biblioteca
•
Instalar câmeras de segurança, melhorar estrutura física da biblioteca e catracas biométricas.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES:
•
Data show, caixa de som, ar condicionado, computadores,
•
resolução de problemas pelos funcionários de T.I.
FRAGILIDADES:
•
Mau funcionamento dos aparelhos do ar condicionado
•
Maquinas sem manutenção
•
laboratório de informática do campus Santa Mônica precário (máquinas com defeito)
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Terceirizar os equipamentos e o serviço de ar condicionado
•
Melhoria de internet (wifi)
•
melhorar a manutenção de condicionadores de ar.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES:
•
Elevador, rampa de acesso
•
Boa estrutura
•
acessibilidade, vagas exclusivas para pessoas com deficiência, rampas de acesso.
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FRAGILIDADES:
•
Alagamentos nos dias chuvosos
•
alagamento do estacionamento.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Drenagem da rua e do estacionamento
•
instalação de câmeras de monitoramento no estacionamento.
Estacionamento
POTENCIALIDADES:
•
Bom atendimento
•
vagas de estacionamento para pessoas com deficiência,
FRAGILIDADES:
•
Poucas vagas,
•
quantidade de vagas, pouca iluminação, segurança externa, piso com pedras (britas), ausência
de vagas para motos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Colocação de pneus usados para amortecer as pancadas
•
Instalação de mais iluminação
•
Fixar as canaletas
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES:
•
Pia para higienização antes da alimentação
•
Ampliação da cobertura da área de alimentação
•
Instalação de aparelho de TV com canal fechado
•
Ampliar o espaço para servir almoço. Melhorar o acesso do corredor para a área de
alimentação. Assim como a ampliação da área de convivência
FRAGILIDADES:
•
Regularizar a máquina para evitar prender dinheiro
•
Layout das lanchonetes
•
Recolhimento dos resíduos alimentares
•
Ausência de tomadas
•
Área descoberta, Limpeza do Lago para retiradas de lixos plásticos.
•
Espaço pequeno
•
Espaço muito apertado, cadeiras e mesas desconfortáveis
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Realizar manutenções preventivas
•
Rever a quantidade assentos e agregar bancada
•
Aumentar o número de vasos coletores
•
Instalação de tomadas em número suficiente
•
Ampliação dos espaços já citados. Instalação de Caixas Eletrônicos na área de convivência.
•
Ampliar a área de alimentação
•
Substituição de mesas e cadeiras
Cantina
POTENCIALIDADES:
•
Bom atendimento,
FRAGILIDADES:
•
Segurança alimentar
•
Atendimento no pico de consumo
•
Demora no atendimento
•
Alimentação, falta de opção para intolerantes a lactose
•
As cantinas representam um “cartel”
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Intensificar a fiscalização na produção dos alimentos
•
Alternar por curso o horário do intervalo/Venda antecipada do lanche
•
Cardápio variado, exposição da tabela dos produtos com os preços.
•
Ampliar as opções
•
Exigir melhores preços e variedade de produtos
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Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES:
•
Implantação de equipamentos mais modernos
•
São bons
FRAGILIDADES:
•
Internet não funciona corretamente, caixa de som sem qualidade.
•
Poucas TVS,
•
Sinal de internet ruim, não possui muitas tomadas na sala
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Aquisição de novos equipamentos
•
Mais TVS e mais sinalizações
•
Melhorar os cabos de áudio
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES:
•
Melhorar acústica da sala
•
Instalação de vestiário masculino e feminino
•
Aumento da capacidade das tomadas elétricas em sala de aula. Realização periódica de rotas
de inspeção dos aparelhos de ar condicionado.
FRAGILIDADES:
•
Gotejamento do sistema de ar condicionado
•
Alagamentos dos corredores nos andares do prédio
•
Desperdício de energia nas instalações
•
Ausência de tomadas
•
Desperdício de agua
•
Instalação de vestiário masculino e feminino
•
Ar condicionado sem manutenção e com defeito, banheiros em manutenção por muito tempo,
quantidade reduzida de tomadas nas salas de aula.
•
Tamanhos dos quadros, salas cheias,
•
De vez em quando os aparelhos de ar condicionado não funcionam. As carteiras da sala de
aula são desconfortáveis
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Embutir as tubulações nas salas
•
Proteção nas sacadas
•
Instalação de tomadas em número suficiente
•
Instalação de sensores de presença
•
Instalação de Câmeras de Segurança
Laboratórios
POTENCIALIDADES:
•
Monitores frequentes com alunos da própria instituição, através de um projeto de extensão.
•
Os novos estão adequados
•
Muito bomFRAGILIDADES:
•
Desconhecimento dos alunos quanto a forma de utilização dos aparelhos IMAC,
•
Os laboratórios antigos necessitam de reforma
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Instalação de câmeras de segurança dentro dos laboratórios, afim de evitar a depredação por
parte dos alunos
•
Reforma dos laboratórios e criação do laboratório de contábeis
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES:
•
Instalação de scanner
•
Ampliação dos serviços gráficos(banner)
FRAGILIDADES:
•
Má qualidade das reproduções com exceção do PDF
•
Preço superior ao mercado
•
Espaço reduzido para atendimento aos alunos, preços elevados das copias.
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•
Péssimo atendimento, valores inadequados, maquinas insuficientes e com vírus,
•
Caro; Mal atendimento; Funciona a hora que quer; Preço da impressão por e-mail é mais caro
do que a impressão pelo pendrive; Serviço não é acessível a todos os estudantes por conta do preço.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Trocar os equipamentos com qualidade superior
•
Compatibilizar o preço ao mercado
•
Abertura para outras empresas realizarem esses serviços.
•
Ampliar a xerox ou trazer uma nova empresa para prestar serviço
•
Preços menores e serviços mais acessíveis
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES:
•
Limpeza adequada
•
Muito bom
FRAGILIDADES:
•
Falta de sabão liquido para lavar as mãos e papel toalha nos banheiros
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Disponibilizar álcool em gel nos corredores, ampliação dos reservatórios para sabão liquido ao
lado de cada torneira.
Outros
Biblioteca
POTENCIALIDADES:
•
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
•
Ar-condicionado
•
Atendimento
•
Salas de estudo
FRAGILIDADES:
•
Iluminação inadequada, espaço físico muito reduzido, mobiliário para estudo individual
desconfortável
•
Salas de estudo apertadas
•
Poucas salas de estudos
•
Pouco espaço da biblioteca (geral)
•
Poucos livros do mesmo autor
•
acústica ruim (escuta barulhos das salas em volta)
•
Não possui guarda-volumes para guardar os materias
•
wifi não funciona na biblioteca
•
Comodidade ruim
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Ampliação do espaço físico da biblioteca, aquisição de moveis mais confortáveis para estudos
individualizados.
•
Ampliação das salas de estudo
•
Criação dos guardas volumes
•
Aumentar o espaço
•
Colocar quadro nas salas de estudo
•
Investimento em isolamento acustico
•
Aumentar o acervo de mesmo autor (livros)
•
Aumento da quantidade de emprestimo de livros (de 3 para 5)
•
Colocar computador nas salas da biblioteca
•
Aumentar comodidade
•
Orientação de uso da biblioteca (pessoal e virtual)
•
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES:
•
Muito bom
•
Comodidade
•
Acessibilidade
FRAGILIDADES:
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•
Falta de divulgação por parte da faculdade sobre essa ferramenta para os discentes.
•
A página não é formatada para celular
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Treinamento para os discentes, principalmente os ingressantes.
•
Criação de um aplicativo para celular
•
Mini curso orientando uso da biblioteca
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES:
•
Variedades dos autores de rh
•
Conservação dos livros
•
Facilidade de encontrar o livro
FRAGILIDADES:
•
Acervo físico insuficiente
•
Desatualização dos livros;
•
Pouco variedade no acervo virtual
•
Impedidos de baixar/abrir os livros no acervo virtual
•
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Ampliação do acervo físico
•
Placas de sinalização por assunto na biblioteca
•
Aumentar o acervo de mesmo autor (livros)
•
Aumentar o acervo de livros específicos de RH
•
Livros atualizados
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES:
•
Portal organizado e completo
FRAGILIDADES:
•
Demora nas respostas ou ausência, falta de treinamentos sobre assuntos acadêmicos
•
Tempo limite de inatividade
•
Dificuldade em encontrar materiais digitais da unifacs
•
Travamento do portal financeiro
•
Menos burocracia no blackboard
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Palestras e treinamentos para os discentes.
•
Aumentar o tempo de inatividade
•
Criação de aplicativo do portal
•
Mais facilidade no blackboard
•
Calendário/lembretes na frente do portal do estudante
•
Apresentar oportunidades de estágio
Portal do Professor
POTENCIALIDADES:
•
Portal organizado e completo
FRAGILIDADES:
•
Alguns problemas no sistema
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES:
•
WI-FI LIBERADO
FRAGILIDADES:
•
Não funciona em todas as salas/andares
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Melhoria do alcance
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•

Aumento da velocidade

Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
•
Imprecisão de informações
•
Não consegue falar com a coordenação
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Alguém que informe as coisas de forma precisa
Ouvidoria
POTENCIALIDADES:
•
Resposta rápida
FRAGILIDADES:
•
Demora nas respostas e ausências
•
Telefone não é atendido
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Divulgação para os alunos
Outros
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
•
Boa vontade no atendimento de alguns atendentes.
•
Bom atendimento (As atendentes agem de forma agradável)
FRAGILIDADES:
•
Melhoria no atendimento telefônico (4009 9147 - 9129 9136)
•
Horário do atendimento da coordenação para os alunos
•
Solicitação desnecessária de documentação
•
Banheiro interditado por muito tempo (feminino)
•
Ar condicionado com funcionamento deficiente na sala de aula
•
Sistema WIFI não atende de forma eficaz os alunos
•
Layout da lanchonete e falta de cobertura na praça de alimentação no campus STM
•
Falta de equipamento informatizado de apoio a pesquisa na biblioteca
•
Layout da sala de aula
•
Falta de treinamento, de conhecimento, e de autonomia. A maioria dos casos só resolve em
Salvador;
•
Tempo longo de espera;
•
Fragilidade no sistema;
•
Alta rotatividade de colaboradores.
•
As vezes o sistema cai; As demandas não são resolvidas com agilidade
•
(Demorado, todo o nosso problema tem que serem resolvidos em “requerimento”)
•
Mal atendimento
•
Demora para o atendimento
•
Desorganização
•
Necessária impressão não é feita no próprio cae
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Desvio de chamada para um número central
•
Criar sistema de agendamento individual por aluno para se comunicar com a coordenação
•
Proporcionar o registro das não conformidades pelo aluno
•
Aviso informando o que está ocorrendo com data do dia
•
Na matricula do primeiro semestre registrar os alunos canhotos
•
Mudar a forma de gestão ao invés de comprar os equipamentos fazer contrato de aluguel
•
Aumentar a velocidade da internet e amplificação do sinal WIFI
•
Colocar balcão americano e diminuir o número de mesas e colocar cobertura
•
Disponibilizar dois notebooks para uso pontuais com controle de uso e devolução
•
Oferecer para o professor opções de layout para algumas disciplinas
•
Treinamento para colaboradores;
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•
Aumentar o número de funcionários para atendimento;
•
Correção de erros no sistema
•
Aquisição de um link dedicado.
•
Agilizar o atendimento das demandas que tenham data prevista
•
(Elas deveriam ser preparadas para atuar em tal área)
•
Treinamento para os atendentes
•
Aumentar número de atendentes
•
Alguém apenas para tirar dúvidas sem necessário passar senhas ou passando a pessoa para
pegar senha
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES:
•
comodidade para realizar as atividades à distância.
•
•
Primeiro contato da matrícula é bom
FRAGILIDADES:
•
Falta de identificação dos professores na rematrícula
•
Cobrança indevida;
•
Morosidade na realização de tarefas/requerimentos;
•
Muitos erros no sistema;
•
Ausência de oferta de disciplinas para repetentes;
•
Informações desencontradas e confusas
•
(Demorado, não se consegue entrar no portal, a demora de confirmação da matrícula)
•
Falta de informação para veteranos
•
Desorganização
•
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Na rematrícula informar o nome do professor por disciplina
•
Garantir os princípios de segurança da informação: confiabilidade, integridade e disponibilidade;
•
Priorizar as vagas para quem repete disciplina;
•
Informar o nome do professor no ato da matrícula;
•
Integrar o CAE à Central de Salvador.
•
(Processo de matrícula mais ágil e eficiente)
•
Informar os veteranos sobre o processo
•
Aumentar organização
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES:
•
Poder opinar sobre professor.
•
Praticidade e precisão
FRAGILIDADES:
•
Preenchimento da avaliação obrigatória
•
Perguntas repetidas e redundantes
•
Quantidade de opções de respostas muito grande
•
Perda da pesquisa quando o tempo se esgota sem resposta
•
Ausência de informação do prazo para responder a avaliação;
•
Bloqueio do aluno nas atividades urgentes;
•
Redundância na avaliação de professor de disciplina teórica/prática;
•
Erro no sistema obriga o aluno a responder mais de uma vez a avaliação.
•
Questionário muito longo
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
Preenchimento facultativo
•
Tratar o tema da pesquisa com uma única pergunta
•
Limitar a quatro opções de respostas para cada pergunta
•
Salvar parcialmente as respostas conforme o tempo de acesso
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•
Estabelecer o prazo para responder a avaliação;
•
Evitar o bloqueio do aluno nas atividades urgentes;
•
Possibilitar a avaliação do professor apenas uma vez, mesmo que as aulas sejam
teórica/prática;
•
Permitir ao aluno escolher se deseja ou não realizar a avaliação.
•
Diminuir o tempo da pesquisa e não ser obrigatório
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES:
•
a ideia é importante.
•
Tudo bem com a forma de coleta.
FRAGILIDADES:
•
não atende ao número de solicitações.
•
Desorganizado
•
Não é intuitivo
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
•
garantir a confiabilidade dos dados coletados.
Outros
•
(Matéria EAD) - (Acredita-se que a matéria EAD é de fato desnecessária, não se aprende
nada com esta matéria) (A nova matriz curricular é horrível)
•
Organização

CURSO DE LOGÍSTICA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( X ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA
Coordenador(a): ANNITA KELLY CARDOSO DE ANDRADE SOUZA
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( X ) FSA
Início: 19:00
Término: 20:15
Nº de participantes:
Estudantes 50
Docentes 02
Colaboradores 02
II - Desenvolvimento
O Seminário de Autoavaliação aconteceu no dia treze de novembro, tanto às oito e quarenta da manhã,
como, às dezenove horas, e teve a participação de cinquenta alunos do Curso Superior de Tecnologia
em Logística. O Seminário tem uma programação definida no calendário acadêmico e deve acontecer
no mês de novembro. A reunião iniciou com a apresentação dos objetivos da reunião, apresentação da
CPA (Comissão Própria de Avaliação) e da CSA (Comissão Setorial de Avaliação), em seguida foram
apresentadas as melhorias realizadas e implementadas a partir Seminário de Autoavaliação de 2017 e
o que não implementado sendo explicado os respectivos motivos.
III - Considerações finais
A reunião transcorreu de forma tranquila, existindo colaboração unanime dos alunos para a realização
da mesma. A receptividade por parte dos alunos que chegaram a expressar a frase a seguir: Instituição
é organizada”, “bem estruturada”, “boa qualidade de ensino”, “professores bem capacitados, mas nem
todos passam o conteúdo”.
Não foram identificadas se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas no
processo de aplicação dos questionários. A participação dos estudantes e docentes foi ativa e
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adequada, havendo contribuições expressivas para a realização da avaliação. O resultado foi positivo,
havendo proposições de melhorias e evidencias das pontencialidades.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES:
Maior utilização de tecnologia aplicada as aulas
FRAGILIDADES:
Layout da BVU
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Aumentar o acervo; Plataforma da BVU deve melhorar; Liberar a impressão de capítulos recomendados
pelos professores.
(que todos os docentes utilizem metodologia ativa/referência bibliográfica/enunciado da
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES:
Vagas na Central de Carreiras; APS; Cursos de Extensão disponibilizados no Balckboard.
Projetos de extensão
FRAGILIDADES:
Falta de visitas técnicas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Convenio com grandes empresas facilitando os acessos dos alunos
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
Material repetido; material muito extenso; tempo muito curto para responder a prova.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Material de aula deve trabalhar de forma mais lúdica. Melhorar o tempo de prova levando em
consideração a acessibilidade (inclusão).
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
Os professores são bem capacitados, e se esforçam para ministrar o conteúdo.
FRAGILIDADES:
Retirar avaliação individual
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Elaboração de projetos
Plano de Ensino deve ser melhor estruturado de acordo a necessidade do mercado de trabalho (as
disciplinas devem favorecer o estudante quanto a realidade do mercado).
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES:
Os professores discutiram os resultados.
FRAGILIDADES:
Demora na entrega dos resultados
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Inserir revisão antes da prova
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
Projetos de extensão e iniciação científica. Bolsas para iniciação CNPQ
FRAGILIDADES:
Divulgar presencialmente de forma mais ativa.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
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Precisam ser mais divulgados. Divulgar os projetos no Portal do Estudante ou blackboard de acordo
com as áreas.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
Incentivos voltados aos alunos de outros cursos
Carga Horária para Atividades Complementares
FRAGILIDADES:
Não possuir incentivo de monitorias
Falta de divulgação
Reclamou que aqui em FSA só abri para área de Saúde. Deseja ter oportunidades no curso.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Inserir incentivos de monitorias como: estágio e aumento de carga horária.
Horários mais flexíveis
Ofertar bolsas integrais ou parciais para os monitores
Outros
Núcleo de pesquisa / Semana da Contabilidade com cursos específicos / Retirada das aulas em outros
Polos / Retirada de disciplinas aos sábados / APS com nível alto e não é feita pelos professores).
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES:
Utilizar as instalações no turno vespertino para realizações cursos gratuitos para público carente focado
em desenvolvimento econômico
Desenvolvimento de startups no turno vespertino com apoio profissional da instituição
Cursos de noção administrativa aos feirantes período vespertino
FRAGILIDADES
Pouco número de projetos, aulas em campo para conhecimento econômico.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar campo de estágio através de parcerias com empresas, jogos universitários.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES:
Tem potencial mas não se aplica, excetuando se o projeto Uni-Social.
FUSCA, Semana de Engenharia, Simpósio de Administração.
FRAGILIDADES:
Divulgação, burocracia.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Ampliar a divulgação de ações sociais.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES:
Aproveitar melhor os talentos da universidade
Projeto FUSCA
FUSCA, intercâmbio cultural, simpósio,
FRAGILIDADES:
Falta de uma gestão direcionada a esse assunto
Poucos projetos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Identificação de um gestor para esse assunto
Criação de mais projetos e incentivos
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES:
Mais cadeiras para alunos canhotos
Atividades esportivas voltada para o conhecimento cientifico
Sistema informatizado para treinamento dos alunos de produção e logística
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FRAGILIDADES:
Na biblioteca o tamanho das salas destinadas ao estudos são pequenas e falta computador
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Disponibilidade de dois notebooks para solicitação de aluno quando em estudo
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES:
Data show, caixa de som, ar condicionado, computadores,
FRAGILIDADES:
Mau funcionamento dos aparelhos do ar condicionado
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Terceirizar os equipamentos e o serviço de ar condicionado
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES:
Elevador, rampa de acesso
Boa estrutura
acessibilidade, vagas exclusivas para pessoas com deficiência, rampas de acesso.
FRAGILIDADES:
Alagamentos nos dias chuvosos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Drenagem da rua e do estacionamento
Estacionamento
POTENCIALIDADES:
Bom atendimento
vagas de estacionamento para pessoas com deficiência,
FRAGILIDADES:
Proteção ao estacionar de ré
Iluminação deficiente
Canaletas soltas
ausência de vagas para motos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Colocação de pneus usados para amortecer as pancadas
Instalação de mais iluminação
Fixar as canaletas
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES:
Pia para higienização antes da alimentação
Ampliação da cobertura da área de alimentação
Instalação de aparelho de TV com canal fechado
FRAGILIDADES:
Regularizar a máquina para evitar prender dinheiro
Layout das lanchonetes
Recolhimento dos resíduos alimentares
Ausência de tomadas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Realizar manutenções preventivas
Rever a quantidade assentos e agregar bancada
Aumentar o número de vasos coletores
Instalação de tomadas em número suficiente
Cantina
POTENCIALIDADES:
Credenciar franquia de fastfood;
FRAGILIDADES:
Segurança alimentar
Atendimento no pico de consumo
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intensificar a fiscalização na produção dos alimentos
Alternar por curso o horário do intervalo/Venda antecipada do lanche
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES:
Implantação de equipamentos mais modernos
São bons
FRAGILIDADES:
Internet não funciona corretamente, caixa de som sem qualidade.
Poucas TVS,
Sinal de internet ruim, não possui muitas tomadas na sala
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Aquisição de novos equipamentos
Mais TVS e mais sinalizações
Melhorar os cabos de áudio
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES:
Melhorar acústica da sala
Instalação de vestiário masculino e feminino
FRAGILIDADES:
Gotejamento do sistema de ar condicionado
Alagamentos dos corredores nos andares do prédio
Desperdício de energia nas instalações
Ausência de tomadas
Desperdício de agua
Instalação de vestiário masculino e feminino
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Embutir as tubulações nas salas
Proteção nas sacadas
Instalação de tomadas em número suficiente
Instalação de sensores de presença
Laboratórios
POTENCIALIDADES:
Monitores frequentes com alunos da própria instituição, através de um projeto de extensão.
Os novos estão adequados
Muito bom
FRAGILIDADES:
Desconhecimento dos alunos quanto a forma de utilização dos aparelhos IMAC,
Os laboratórios antigos necessitam de reforma
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Instalação de câmeras de segurança dentro dos laboratórios, afim de evitar a depredação por parte dos
alunos
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES:
Instalação de scanner
FRAGILIDADES:
Má qualidade das reproduções com exceção do PDF
Preço superior ao mercado
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Trocar os equipamentos com qualidade superior
Compatibilizar o preço ao mercado
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES:
Limpeza adequada

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
516

Muito bom
FRAGILIDADES:
Falta de sabão liquido para lavar as mãos e papel toalha nos banheiros
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Disponibilizar álcool em gel nos corredores, ampliação dos reservatórios para sabão liquido ao lado de
cada torneira.
Outros
Biblioteca
POTENCIALIDADES:
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
FRAGILIDADES:
Iluminação inadequada, espaço físico muito reduzido, mobiliário para estudo individual desconfortável
Comodidade ruim
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Ampliação do espaço físico da biblioteca, aquisição de moveis mais confortáveis para estudos
individualizados.
Ampliação das salas de estudo
Aumentar o espaço
Colocar quadro nas salas de estudo
Investimento em isolamento acustico
Aumentar comodidade
Orientação de uso da biblioteca (pessoal e virtual)
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES:
Muito bom
FRAGILIDADES:
Falta de divulgação por parte da faculdade sobre essa ferramenta para os discentes.
A página não é formatada para celular
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Treinamento para os discentes, principalmente os ingressantes.
Criação de um aplicativo para celular
Mini curso orientando uso da biblioteca
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES:
Variedades dos autores de rh
Conservação dos livros
Facilidade de encontrar o livro
FRAGILIDADES:
Acervo físico insuficiente
Desatualização dos livros;
Pouco variedade no acervo virtual
Impedidos de baixar/abrir os livros no acervo virtual
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Ampliação do acervo físico
Placas de sinalização por assunto na biblioteca
Livros atualizados
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES:
Portal organizado e completo
FRAGILIDADES:
Demora nas respostas ou ausência, falta de treinamentos sobre assuntos acadêmicos
Tempo limite de inatividade
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Menos burocracia no blackboard
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Palestras e treinamentos para os discentes.
Aumentar o tempo de inatividade
Criação de aplicativo do portal
Mais facilidade no blackboard
Portal do Professor
POTENCIALIDADES:
Portal organizado e completo
FRAGILIDADES:
Alguns problemas no sistema
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES:
WI-FI LIBERADO
FRAGILIDADES:
Não funciona em todas as salas/andares
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhoria do alcance
Aumento da velocidade
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES:
Imprecisão de informações
Não consegue falar com a coordenação
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Alguém que informe as coisas de forma precisa
Ouvidoria
POTENCIALIDADES:
Resposta rápida
FRAGILIDADES:
Demora nas respostas e ausências
Telefone não é atendido
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Divulgação para os alunos
Outros
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
Boa vontade no atendimento de alguns atendentes.
Bom atendimento (As atendentes agem de forma agradável)
FRAGILIDADES:
Melhoria no atendimento telefônico (4009 9147 - 9129 9136)
Horário do atendimento da coordenação para os alunos
Solicitação desnecessária de documentação
Banheiro interditado por muito tempo (feminino)
Ar condicionado com funcionamento deficiente na sala de aula
Sistema WIFI não atende de forma eficaz os alunos
Layout da lanchonete e falta de cobertura na praça de alimentação no campus STM
Falta de equipamento informatizado de apoio a pesquisa na biblioteca
Layout da sala de aula
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Desvio de chamada para um número central
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Criar sistema de agendamento individual por aluno para se comunicar com a coordenação
Proporcionar o registro das não conformidades pelo aluno
Aviso informando o que está ocorrendo com data do dia
Na matricula do primeiro semestre registrar os alunos canhotos
Mudar a forma de gestão ao invés de comprar os equipamentos fazer contrato de aluguel
Aumentar a velocidade da internet e amplificação do sinal WIFI
Colocar balcão americano e diminuir o número de mesas e colocar cobertura
Disponibilizar dois notebooks para uso pontuais com controle de uso e devolução
Oferecer para o professor opções de layout para algumas disciplinas
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES:
comodidade para realizar as atividades à distância.
Primeiro contato da matrícula é bom
FRAGILIDADES:
Falta de identificação dos professores na rematrícula
Desorganização
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Na rematrícula informar o nome do professor por disciplina
Informar o nome do professor no ato da matrícula;
Integrar o CAE à Central de Salvador.
(Processo de matrícula mais ágil e eficiente)
Informar os veteranos sobre o processo
Aumentar organização
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES:
Poder opinar sobre professor.
FRAGILIDADES:
Preenchimento da avaliação obrigatória
Perguntas repetidas e redundantes
Quantidade de opções de respostas muito grande
Perda da pesquisa quando o tempo se esgota sem resposta
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Preenchimento facultativo
Tratar o tema da pesquisa com uma única pergunta
Limitar a quatro opções de respostas para cada pergunta
Salvar parcialmente as respostas conforme o tempo de acesso
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES:
a ideia é importante.
FRAGILIDADES:
não atende ao número de solicitações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
garantir a confiabilidade dos dados coletados.
Outros
(Matéria EAD) - (Acredita-se que a matéria EAD é de fato desnecessária, não se aprende nada com
esta matéria) (A nova matriz curricular é horrível)
II – Contribuição dos alunos calouros Construir mais um auditório, preferencialmente maior (Campus Santa Mônica).
Melhorar a iluminação pública no entorno da Universidade (Campus Santa Mônica).
Ter uma linha de ônibus que passe mais próximo da Universidade (Campus Santa Mônica).
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ESCOLA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
FEIRA DE SANTANA
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( x ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): Arquitetura e Urbanismo
Coordenador(a): Maria Claudia Nogueira de Morais Bastos
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( x ) MANHÃ
( ) TARDE
( x ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( x ) FSA
Início: 8:40 Término: 20:15
Nº de participantes:
Estudantes 175
Docentes 6
Colaboradores _____
II - Desenvolvimento
Ocorreu com tranquilidade e consenso e participação de todos os presentes.
A divulgação do Seminário foi avaliada pelos alunos como ponto a ser aperfeiçoado.
A apresentação tanto do objetivo da reunião quanto das melhorias realizadas a partir do último
seminário e das não implementadas, e os respectivos motivos, foram satisfatórios uma vez que ocorreu
participação e resultado.
III - Considerações finais
Participação adequada com resultado positivo e proativa.
Boa interação dos alunos com o professor na discussão dos temas em questão, apontando as
respectivas potencialidades e fragilidades, com um bom resultado final.
O clima da reunião foi de participação e anseios por melhoria contínua por parte de todos os envolvidos,
demonstrando interação e preocupação com seu curso. Foram identificadas novas demandas e
potencialidades a serem atendidas pela Instituição. Levantando questões tanto sobre os indicadores
acadêmicos em questão, quando da infraestrutura física.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
POTENCIALIDADES
A visita ao laboratório do campus Boulevard
FRAGILIDADES
A quantidade e variedade de livros na biblioteca
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sala para elaboração de maquetes
Uma matéria presencial de metodologia no início do curso
Realizar questionários com solicitações de livros solicitados por alunos
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Quantidade reduzida de aulas práticas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Fazer visitas técnicas (aula prática)
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Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
Módulos interessantes
FRAGILIDADES
Aulas 100% a distância
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Partes das aulas a distância serem presenciais
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Falta de feedback quando tem avaliação escrita e em trabalhos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Editais com tabelas de pontuação para elaboração de trabalhos
Dar feedback quando tem avaliação escrita e em trabalhos
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Falta de divulgação e incentivo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acompanhar metodologia de Salvador
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Falta de divulgação sobre monitoria
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Explicar na semana do calouro sobre a universidade e o sistema de monitoria, extensão, matérias ead,
intercâmbio, pesquisas, etc nos campus da cidade de Feira de Santana
Outros
01020304050607-

Déficit de aprendizado causado pela redução da carga horária nas diversas disciplinas
Ampliação do programa de estágio
Palestras promovidas pela Unifacs no campus Salvador sejam realizadas em Feira de Santana
Melhoria na quantidade de tomadas nas salas de aula
Evitar que nas disciplinas de projeto sejam aplicadas essas pesquisas
Melhorar a qualidade do sistema de áudio da sala.
Melhorias na copiadora para impressão e encadernação de diferentes formatos

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES: Projeto Integra
FRAGILIDADES: Falta mais projetos específicos para o curso de Arquitetura e Urbanismo, falta de
incentivos para o desenvolvimento de projetos
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Empresa júnior, semana de arquitetura no início do semestre
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES: Projeto Integra
FRAGILIDADES: Falta mais projetos específicos para o curso de Arquitetura e Urbanismo, falta de
incentivos para o desenvolvimento de projetos
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Empresa júnior, semana de arquitetura no início do semestre, criação
de programas de estágio para o curso de Arquitetura e Urbanismo
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Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES: Nada
FRAGILIDADES: Falta de incentivo de atividades artísticas e culturais da cidade
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Promover integração e facilidade de transporte aos eventos de
Salvador, criar eventos similares aos de Salvador, integração com eventos de universidades públicas,
divulgar eventos e congressos realizados na rede de outros Estados, deveria ter convênio com a CDL
(Câmara de Dirigentes Lojistas de Feira de Santana), promover facilidade à ida para eventos como a
Casa Cor, Morar Mais etc.
Outros
Ter acompanhamento pedagógico, ter reuniões e votações do DARQ (Diretório Acadêmico de
Arquitetura e Urbanismo) com a turma e divulgar os mesmos, disponibilizar os notebooks para o
campus STM, melhorar o sistema das avaliações disponíveis no portal do estudante (como tempo de
resposta, clareza das questões e envio), mais disponibilidade de matérias optativas de outros cursos,
ter cursos de verão ou extensão específico do curso, ter maior sincronismo das informações do CAE de
Salvador e Feira de Santana, aumentar carga horária das disciplinas de projetos, reavaliar a matriz
curricular ( como trazer as matérias de conforto e metodologia para o início do curso, implementar o
curso com mais disciplinas e aumentar a carga horária).
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES: Pranchetas, cadeiras de rodinha, sistema áudio visual, professores com acesso à
internet
FRAGILIDADES: Acústica e iluminação das salas, wifi,
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Maqueteria, armários com chave, tomadas nas salas de prancheta,
máquinas de impressão para folha formatos A3, A2, A1 e A0, lixeira maiores, acústica e iluminação das
salas
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES: Manutenção das pranchetas, há funcionários de apoio
FRAGILIDADES: Qualidade e tempo de atendimento dos funcionários de apoio, limpeza dos sanitários
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Manutenção do ar-condicionado, dos sanitários e computadores
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES: Sanitários, rampas, sinalização com piso tátil, sinalização tátil nos corrimão e
placas das salas, elevador
FRAGILIDADES: Manutenção do piso tátil
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Manutenção do piso tátil
Estacionamento
POTENCIALIDADES: Quantidade de vagas
FRAGILIDADES: Alagamento na entrada em dias de chuva
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Vagas cobertas, acesso sem alagamento, sistema de vigilância por
câmeras
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES: Existe em dois campus
PONTOS FRACOS: Não há no campus da Getulio Vargas nem no Campus Boulevard, Área de
alimentação pequena, poucas mesas
SUGESTÃO DE MELHORIA: Resolver os pontos fracos
Cantina
POTENCIALIDADES: A comida é boa (a da “Bom Sabor”)
PONTOS FRACOS: Não tem comida saudável e pouca variedade; o espaço é pequeno e falta lugar
para sentar
SUGESTÃO DE MELHORIA: Melhorar os pontos fracos
Recursos audiovisuais e multimídia

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
522

POTENCIALIDADES: Os recursos áudio visuais atendem as necessidades
PONTOS FRACOS: Não souberam ou não opinaram
SUGESTÃO DE MELHORIA: Não souberam ou não opinaram
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES: Instalações conservadas
PONTOS FRACOS: O elevador do campus Santa Mônica apresenta defeitos eventualmente e o do
Campus da Getúlio Vargas é pequeno para atender a demanda
SUGESTÃO DE MELHORIA: Resolver os pontos fracos
Laboratórios
POTENCIALIDADES: Laboratórios atendem a necessidade dos alunos
PONTOS FRACOS: Não são usados com frequência, Falta laboratório de maquetes e falta local para
expor as maquetes produzidas
SUGESTÃO DE MELHORIA: Criar o lab. De maquetes e usar mais os existentes
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES: Não souberam ou não opinaram
PONTOS FRACOS: O serviço de reprografia não atende a necessidade, a demanda é muito grande e
possui apenas uma atendente, não possui serviço de plotagem em papeis diferentes do A4.
SUGESTÃO DE MELHORIA: Corrigir os pontos fracos
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES: A higienização do compus é bem feita
PONTOS FRACOS: Não souberam ou não opinaram
SUGESTÃO DE MELHORIA: Não souberam ou não opinaram
Outros
Implantação do sistema de vigilância por câmeras, melhorar a iluminação da entrada principal a noite
para o estacionamento, melhorar o sistema de catracas
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
Área de estudo.
FRAGILIDADES
Iluminação;
Dificuldade em localizar as seções dos livros;
Mesas de estudo sem estabilidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Baner que facilite o encontro das seções dos livros;
Implantação de mesas com luminárias para estudo individual.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
Bom serviço.
FRAGILIDADES
Falta de informação de como proceder para a reserva online dos livros.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Colocar as informações a respeito da reserva online no portal do estudante.
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
Livros atualizados;
Acervo online.
FRAGILIDADES
A quantidade de exemplares;
Poucos livros sobre história da arte e teoria da arquitetura.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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Aumentar a quantidade de exemplares e a diversidade de temas.
Outros
Há um valor mínimo (acumulativo) para o pagamento das multas, deixando o aluno inadimplente até
completar esse valor mínimo estabelecido para o pagamento.
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
O sistema é bom
FRAGILIDADES
Dificuldade em postar a APS;
Demora nas respostas dos requerimentos;
Tempo da seção ativa é curto.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Disponibilizar o portal do estudante como aplicativo para celular.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Dificuldade da conexão do wifi (principalmente no período noturno e nas salas de aula);
Ter que fazer o login todos os dias.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Potencializar o sinal do wifi;
Conexão automática após a primeira conexão.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
Boa comunicação via e-mail, sms etc.
FRAGILIDADES
Dificuldade de comunicação direta (pessoalmente) com a coordenação.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Maior frequência de visitas da coordenação às salas.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Dificuldade do retorno das comunicações (não há respostas às solicitações).
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Retorno das solicitações.
Outros
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
Bom atendimento.
FRAGILIDADES
Resolução dos problemas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
Rematrícula online.
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FRAGILIDADES
Tempo de espera no atendimento é grande;
Dificuldade em gerar o boleto de pagamento;
Falta de informações por parte dos funcionários quanto ao FIES e PROUNI.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a divulgação e informação dos documentos necessários para a matrícula.
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Muito longo;
As perguntas não são objetivas nem claras.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Deveria ser mais o objetivo.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
Fácil acesso.
FRAGILIDADES
O tempo de acesso é curto.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Deveria ter um portal específico para a coleta
Outros
II – Contribuição dos alunos calouros
Contemplar informações elencadas na conversa com os alunos.
- Muitos e-mails institucionais;
- As disciplinas EAD, poderiam ser oferecidas como presencial ou como EAD e ter um treinamento
melhor;
- Ter a disciplina de Psicologia no Curso de Arquitetura;
- As notificações sobre a matéria EAD no e-mail pessoal;
- Manutenção dos computadores no laboratório;
- Melhorar a internet de Campus;
- Instalar tomadas nas salas de pranchetas;
- Criar um espaço físico para o Diretório Acadêmico;
- Solicitar que o ponto de ônibus seja mais perto da Universidade;
- Melhorar a iluminação das salas de pranchetas;
- Solicitar que a cantina almoços e uma alimentação mais saudável;
- Sala de modelos e maquetes com pia;
- Oficinas de Maquete;
- Impressora A3 com preço acessível para os alunos.

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
Curso(s): Engenharia Civil
Coordenador(a): Cristóvão Cesar C. Cordeiro

(X ) EAETI

(

) DIREITO
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Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
Início: 19:00 Término: 20:30
Nº de participantes:
Estudantes 40
Docentes 7
Colaboradores 0

( X ) FSA

II - Desenvolvimento
O Seminário de Autoavaliação aconteceu dentro do previsto. Ocorrendo em dois momentos diferentes.
Em um dos momentos o seminário aconteceu para professores e colaboradores e em outro para os
estudantes. O primeiro momento aconteceu dia 08/11/18 das 18:00 às 19:00 na sala 110, contando com
a participação dos docentes, colaboradores, além da coordenação de curso. Na semana seguinte no dia
13/11/18 (terça-feira) das 19:00 às 20:30, nas salas 112, 409 do campus Santa Mônica, Laboratório de
Informática do campus Getúlio Vargas e no Laboratório CAX - CEI, ocorreu o seminário para os
estudantes, tendo como mediador os professores de cada uma das turmas desse dia da semana.
A divulgação do Seminário aconteceu, basicamente, através do e-mail institucional para os professores
e colaboradores. Não foi realizado comunicado oficial aos estudantes, pois imaginamos que se assim
fizéssemos os estudantes poderiam ir embora e não participar do seminário. A orientação dada aos
professores foi de que deveria ocorrer o seminário no primeiro horário e no segundo deveria ocorrer a
aula normalmente. Tivemos o cuidado de nos certificar pessoalmente com cada um dos professores
quanto a participação em sala no dia da apresentação do seminário para os estudantes.
A reunião foi conduzida por cada um dos professores, seguindo o cronograma da reunião encaminhada
pela DQA: apresentação do SINAES; apresentação da CPA; objetivos do Seminário de Autoavaliação;
apresentação dos Resultados da Avaliação 2017; melhorias implantadas após avaliação de 2017;
propostas sugeridas na avaliação 2018.
Durante a reunião, foram apresentados os resultados da aplicação dos questionários do processo de
avaliação institucional acontecido ano de 2017, inclusive servindo como parâmetro para as discussões e
verificação das melhorias com demonstração através de fotos das melhorias locais.
III - Considerações finais
A reunião aconteceu em clima de cordialidade entre todos, respeito mútuo, mesmo quando havia
discordância de ideias e sugestões. A participação discente começou timidamente, mas, em seguida,
tanto os estudantes quanto os professores começaram a melhorar a participação.
Percebeu-se nos estudantes à vontade em participar das atividades acadêmicas e ações propostas, o
que é inviabilizado, segundo relatos dos mesmos, pelos compromissos de trabalho que a maioria
assume fora da instituição, visto que os cursos da área de Tecnologia da Informação são noturnos.
O resultado final foi positivo, com algumas melhorias visíveis percebida desde o último seminário.
Entretanto, algumas queixas são anteriores e remanescentes, como os pontos de tomadas nas salas de
aula e melhoria da conexão de wifi. Como se trata de um curso de tecnologia, os estudantes usam
notebooks com frequência e a todo tempo precisam de rede, Internet e tomadas em sala para seus
trabalhos.
Percebeu-se neste seminário uma melhoria quanto a satisfação relacionada a questões estruturais.
Percebeu-se, também, poucas queixas referentes à qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido
pelos docentes dos cursos. Os estudantes se mostraram bastante empolgados com os resultados que
vem sendo alcançados com as atividades de extensão, mas relataram que sentiram falta do eixo da
pesquisas. Também sinalizaram que os laboratórios já estão atingindo a sua capacidade devido as
dimensões.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES: Desenvolvimento de atividades práticas.
FRAGILIDADES: Regras de segurança da rede não permite algumas atividades práticas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Incentivar visita técnica a outros estabelecimentos
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Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES: Manter
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Não haver tutor presencial específico da disciplina.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Diminuição da carga horária das disciplinas humanísticas.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Muito conteúdo por avaliação (unidade).
PROPOSTAS DE MELHORIAS. Utilização de atividades paralelas e/ou aumento do número de
avaliações (com a utilização de atividades práticas) regulares durante o semestre.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES: Manter
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Falta De Incentivo/Ajuda a Pesquisa
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Incentivar pesquisa e disponibilizar professor orientador
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Disponibilidade de bolsas com incentivo financeiro, como descontos na
mensalidade ou bolsas oriundas de iniciativas públicas (FAPESB).
Outros
Tornar o Portal do Aluno mais intuitivo (enxuto) e também mantê-lo sempre atualizado.
Bebedouros: Com opção de agua natural e substituição de bebedouros que estão ruins.
Aumentar segurança externa.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES- Divulgação de vagas de emprego por meio da coordenação do curso.
FRAGILIDADES- Pouca ou nenhuma mobilização para organização de ações sociais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Oportunidade de estagio interno para o corpo discente.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES – Reconhecimento por parte do mercado de trabalho. Geração de oportunidades
de crescimento e engajamento profissional para alunos locais e de cidades circunvizinhas.
FRAGILIDADES – Pouco estimulo para o empreendedorismo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Aumentar o desconto antes do dia 30.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES – Patrocínio da UNIFACS à Campus Party.
FRAGILIDADES- Alunos da instituição não tem desconto nos eventos patrocinados pela Universidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS -Música ao vivo, salão de jogos, sala multimídia, mini cursos de música
dança e teatro. Aulas de libra.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
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POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – Mau funcionamento das estruturas de acessibilidade nos campus menores.
PROPOSTAS DE MELHORIAS Opção de alimentação e impressão no campus boulevard . Melhor
sinalização por parte dos professores quanto ao cancelamento das aulas. Aumento dos laboratórios e
melhoria dos equipamentos de Eng. Elétrica.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES – Bons projetores, bons computadores, salas climatizadas, cadeiras acolchoadas.
FRAGILIDADES – Poucas catracas para o fluxo de alunos, falta uma rede com livre navegação para
determinados testes e estudos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Catracas com leitores biométrico.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES- Cadeira rolante de acessibilidade, elevador, rampas de acessibilidade.
FRAGILIDADES – Único elevador para todo o prédio.
PROPOSTAS DE MELHORIAS- Mais elevadores,
Estacionamento
POTENCIALIDADES – Gratuito.
FRAGILIDADES – Poucas vagas para a demanda, baixa iluminação, não há validação de adesivos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Estacionamento para os campus além do Santa Mônica, investir em
iluminação, pavimentar, câmeras de vigilância.
Outros
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES - Espaço aberto
FRAGILIDADES - Algumas cadeiras apresentam defeitos e estão quebradas e sujas no campus Santa
Monica, poucas cestas de lixo, algumas áreas não são totalmente cobertas e molham quando chove.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Fazer a troca das cadeiras danificadas, mais cestas de lixo, ampliação
da cobertura.

Cantina
POTENCIALIDADES - aberta o dia todo
FRAGILIDADES - poucas opções de lanche, campus CEI não possui cantina, os lanches acabam
rápido no horário do intervalo
PROPOSTAS DE MELHORIAS - colocar mais variedade de lanches e uma cantina no campus CEI.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES - caixas de som e projetores em todas as salas
FRAGILIDADES - dificuldade em usar notebook pessoal no projetor para apresentações, por falta de
cabos HDMI
PROPOSTAS DE MELHORIAS - utilização de cabos HDMI e adaptadores VGA-HDMI
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES - manutenção mais regular nas portas dos banheiros e das salas de aula;
FRAGILIDADES - área comum do campus Santa Monica alaga com facilidade quando chove;
PROPOSTAS DE MELHORIAS - ampliar a cobertura da área comum
Laboratórios
POTENCIALIDADES - maioria dos computadores estão adequados para o uso durante as aulas
(programas suprem as necessidades das atividades práticas)
FRAGILIDADES - alguns notebooks do laboratório móvel do campus CEI apresentam problemas de
travamento constantes, alguns programas instalados solicitam licença ao serem utilizados, poucos
laboratórios exclusivos para as Engenharias (informática), bancos do laboratório de robótica
desconfortáveis, falta de equipamentos suficientes para as aulas práticas , principalmente de elétrica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - manutenção mais regular dos notebooks, maior disponibilidade de
ferramentas e equipamentos para práticas, troca dos bancos do lab. de robótica.
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Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES - presença de uma gráfica dentro da instituição
FRAGILIDADES - alto preço de xerox e impressão
PROPOSTAS DE MELHORIAS - mais opções de gráficas para estimular a concorrência e abaixar os
preços
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES - laboratórios e demais ambientes bem conservados e limpos
FRAGILIDADES - às vezes o papel toalha acaba rapidamente
PROPOSTAS DE MELHORIAS - instalação de secadores em vez do uso do papel toalha
Outros
•
Dificuldades em utilizar a rede sem fio em alguns locais do campus Santa Mônica;
•
Problemas na utilização das vagas do estacionamento. Alguns carros param fora das
demarcações, atrapalhando as outras pessoas que querem manobrar ou estacionar (incluir mais
pessoas para fiscalizar);
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
•
Salas para pequenos grupos de estudo com boa estrutura;
•
Horário de atendimento;
•
Bom atendimento da equipe;
•
Disponibilidade de computadores para consulta de livros;
•
Acesso as prateleiras dos livros;
•
Boa iluminação;
•
Localização/prédio da biblioteca;
FRAGILIDADES
•
Mobiliário;
•
Tamanho da biblioteca;
•
Bancada de estudo individual;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Atualizar o mobiliário;
•
Ampliar o espaço físico da biblioteca;
•
A bancada individual deveria ser isolada por conta do barulho;
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
•
É simples e funcional;
FRAGILIDADES
•
Dificuldade de acesso ao sistema;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Poderia ser integrado com a biblioteca virtual;
•
O sistema informar a prateleira que o livro se encontra;
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
•
Poucos exemplares físicos disponíveis;
•
Pouca variação de autores, temas e edições;
•
Livros obsoletos;
•
Indisponibilidade de leitura do e-book em dispositivos móveis;
•
Não é acessível para deficientes visuais;
•
Acervo de Informática da Biblioteca é precário, com poucos títulos (os que existem estão
desatualizados)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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•
•
•
•
•

Ampliar a quantidade exemplares físicos;
Ampliar o número de autores e edições por temas;
Atualizar acervo.
Disponibilizar os livros do acervo online para leitura em dispositivos móveis;
Tornar acessível para deficientes visuais.

Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
•
Tempo curto de disponibilidade de sessão (máximo atual de 5min) por acesso;
•
Poucas opções de itens para requerimento online;
•
Não abrir o blackboard em nova aba quando acessado pelo portal;
•
Não permite alterar o documento de AC após anexada;
•
Área de notícias desatualizada;
•
Não é responsivo;
•
Os sistemas não serem integrados;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliar o tempo de disponibilidade de sessão;
•
Ampliar o número de itens para requerimento online;
•
Abrir o blackboard em nova aba quando acessado pelo portal;
•
Permite alterar o documento de AC após anexada;
•
Manter área de notícias atualizada;
•
Torna responsivo;
•
Integrar os sistemas.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
•
Atendimento/disponibilidade da Coordenação é excelente, seja atendimento via meios virtuais
ou presencial;
•
Tempo de respostas da Coordenação as solicitações;
FRAGILIDADES
•
Demora no tempo de resposta dos requerimentos;
•
Canal de atendimento por telefone não funciona;
•
Canal de atendimento por e-mail não funciona;
•
Enviar e-mails sem direcionamento de conteúdo;
•
Não possibilitar agendamento de atendimento online para o CAE;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Reduzir o tempo de resposta dos requerimentos;
•
Criar canais funcionais de atendimento por e-mail e telefone;
•
Permitir fazer agendamento online para atendimento no CAE;
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
•
Tempo de resposta com resolução da solicitação;
FRAGILIDADES
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
SUGESTÕES
•
Promover mais atividade interdisciplinares;
•
Incluir uma disciplina de inglês instrumental na matriz curricular;
•
Manter o estacionamento limpo e organizado;
•
Implementar mais projetos de desenvolvimento de sistemas no curso;
•
Incluir mais tomadas nas salas de aula – a maioria das salas possui no máximo 02 tomadas;
•
Disponibilizar Wifi nos prédios da Unifacs (O que têm disponível nunca está disponível);
•
Manter os bebedouros sempre abastecidos com água (constantemente enfrentamos falta de
agua);
•
Incluir bicicletário nos campos da Unifacs;
•
Implantar câmeras de vigilância para ampliar a segurança no campus e entorno;
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES: O pessoal são educados e prestativos.
FRAGILIDADES: Falta de organização (perda de documentos dos alunos). O espaço (CAE) é pequeno
para a demanda de alunos que esperam atendimento. Falta de sincronização entre o portal financeiro e
o atendimento financeiro. As requisições não são bem gerenciadas gerando longos atrasos e perdas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Os atendentes não são preparados para esclarecer as dúvidas com eficiência. O
acesso a sala de matricula é dificultada por estar próximo da catraca onde existe um grande fluxo de
alunos. O atraso do processo da matricula prejudica o aluno por ficar impossibilitado a acesso de
recursos do curso. Falta de transparência sobre o valor cobrado nas mensalidades do aluno (tendo
divergências muito grades entre valores pagos por alunos do mesmo curso e até turma).
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumento de funcionários formados nos períodos de matricula.
Outros:
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES: A proposta dos alunos poderem avaliar a instituição é de extrema importância.
FRAGILIDADES: O sistema trava várias vezes ou dá erro ao finalizar. Aparece duas vezes o mesmo
professor a ser avaliado e isso dificulta todo o processo de avaliação.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Rever o Sistemas de Avaliação, pois o mesmo tem muitos problemas..
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Outros
O bombeiro presta um ótimo serviço. A disposição da coordenadora em atender os alunos.
A locomoção para o CEI é de difícil acesso para muitos alunos que são de outras cidades. Instalação
de um ponto de ônibus mas próximo do Campus Santa Mônica. Melhorias na manutenção do elevador,
para não prejudicar os alunos com necessidades especiais e um ascensorista para organizar o fluxo de
pessoas que utiliza o serviço.

CURSO DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 -
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I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
(X ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): Engenharia de Produção
Coordenador(a): Ramón Luz Lemos Santos
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( X ) FSA
Início: 19:00 Término: 20:30
Nº de participantes:
Estudantes 40
Docentes 7
Colaboradores 0
II - Desenvolvimento
O Seminário de Autoavaliação aconteceu dentro do previsto. Ocorrendo em dois momentos diferentes.
Em um dos momentos o seminário aconteceu para professores e colaboradores e em outro para os
estudantes. O primeiro momento aconteceu dia 08/11/18 das 18:00 às 19:00 na sala 110, contando com
a participação dos docentes, colaboradores, além da coordenação de curso. Na semana seguinte no dia
13/11/18 (terça-feira) das 19:00 às 20:30, nas salas 112, 409 do campus Santa Mônica, Laboratório de
Informática do campus Getúlio Vargas e no Laboratório CAX - CEI, ocorreu o seminário para os
estudantes, tendo como mediador os professores de cada uma das turmas desse dia da semana.
A divulgação do Seminário aconteceu, basicamente, através do e-mail institucional para os professores
e colaboradores. Não foi realizado comunicado oficial aos estudantes, pois imaginamos que se assim
fizéssemos os estudantes poderiam ir embora e não participar do seminário. A orientação dada aos
professores foi de que deveria ocorrer o seminário no primeiro horário e no segundo deveria ocorrer a
aula normalmente. Tivemos o cuidado de nos certificar pessoalmente com cada um dos professores
quanto a participação em sala no dia da apresentação do seminário para os estudantes.
A reunião foi conduzida por cada um dos professores, seguindo o cronograma da reunião encaminhada
pela DQA: apresentação do SINAES; apresentação da CPA; objetivos do Seminário de Autoavaliação;
apresentação dos Resultados da Avaliação 2017; melhorias implantadas após avaliação de 2017;
propostas sugeridas na avaliação 2018.
Durante a reunião, foram apresentados os resultados da aplicação dos questionários do processo de
avaliação institucional acontecido ano de 2017, inclusive servindo como parâmetro para as discussões e
verificação das melhorias com demonstração através de fotos das melhorias locais.

III - Considerações finais
A reunião aconteceu em clima de cordialidade entre todos, respeito mútuo, mesmo quando havia
discordância de ideias e sugestões. A participação discente começou timidamente, mas, em seguida,
tanto os estudantes quanto os professores começaram a melhorar a participação.
Percebeu-se nos estudantes à vontade em participar das atividades acadêmicas e ações propostas, o
que é inviabilizado, segundo relatos dos mesmos, pelos compromissos de trabalho que a maioria
assume fora da instituição, visto que os cursos da área de Tecnologia da Informação são noturnos.
O resultado final foi positivo, com algumas melhorias visíveis percebida desde o último seminário.
Entretanto, algumas queixas são anteriores e remanescentes, como os pontos de tomadas nas salas de
aula e melhoria da conexão de wifi. Como se trata de um curso de tecnologia, os estudantes usam
notebooks com frequência e a todo tempo precisam de rede, Internet e tomadas em sala para seus
trabalhos.
Percebeu-se neste seminário uma melhoria quanto a satisfação relacionada a questões estruturais.
Percebeu-se, também, poucas queixas referentes à qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido
pelos docentes dos cursos. Os estudantes se mostraram bastante empolgados com os resultados que
vem sendo alcançados com as atividades de extensão, mas relataram que sentiram falta do eixo da
pesquisas. Também sinalizaram que os laboratórios já estão atingindo a sua capacidade devido as
dimensões.
ANÁLISE DOS INDICADORES
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ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES: Desenvolvimento de atividades práticas.
FRAGILIDADES: Regras de segurança da rede não permite algumas atividades práticas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Incentivar visita técnica a outros estabelecimentos
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES: Manter
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Não haver tutor presencial específico da disciplina.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Diminuição da carga horária das disciplinas humanísticas.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Muito conteúdo por avaliação (unidade).
PROPOSTAS DE MELHORIAS. Utilização de atividades paralelas e/ou aumento do número de
avaliações (com a utilização de atividades práticas) regulares durante o semestre.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES: Manter
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Falta De Incentivo/Ajuda a Pesquisa
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Incentivar pesquisa e disponibilizar professor orientador
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Disponibilidade de bolsas com incentivo financeiro, como descontos na
mensalidade ou bolsas oriundas de iniciativas públicas (FAPESB).
Outros
Tornar o Portal do Aluno mais intuitivo (enxuto) e também mantê-lo sempre atualizado.
Bebedouros: Com opção de agua natural e substituição de bebedouros que estão ruins.
Aumentar segurança externa.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES- Divulgação de vagas de emprego por meio da coordenação do curso.
FRAGILIDADES- Pouca ou nenhuma mobilização para organização de ações sociais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Oportunidade de estagio interno para o corpo discente.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES – Reconhecimento por parte do mercado de trabalho. Geração de oportunidades
de crescimento e engajamento profissional para alunos locais e de cidades circunvizinhas.
FRAGILIDADES – Pouco estimulo para o empreendedorismo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Aumentar o desconto antes do dia 30.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES – Patrocínio da UNIFACS à Campus Party.
FRAGILIDADES- Alunos da instituição não tem desconto nos eventos patrocinados pela Universidade.
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PROPOSTAS DE MELHORIAS -Música ao vivo, salão de jogos, sala multimídia, mini cursos de música
dança e teatro. Aulas de libra.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – Mau funcionamento das estruturas de acessibilidade nos campus menores.
PROPOSTAS DE MELHORIAS Opção de alimentação e impressão no campus boulevard . Melhor
sinalização por parte dos professores quanto ao cancelamento das aulas. Aumento dos laboratórios e
melhoria dos equipamentos de Eng. Elétrica.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES – Bons projetores, bons computadores, salas climatizadas, cadeiras acolchoadas.
FRAGILIDADES – Poucas catracas para o fluxo de alunos, falta uma rede com livre navegação para
determinados testes e estudos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Catracas com leitores biométrico.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES- Cadeira rolante de acessibilidade, elevador, rampas de acessibilidade.
FRAGILIDADES – Único elevador para todo o prédio.
PROPOSTAS DE MELHORIAS- Mais elevadores,
Estacionamento
POTENCIALIDADES – Gratuito.
FRAGILIDADES – Poucas vagas para a demanda, baixa iluminação, não há validação de adesivos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Estacionamento para os campus além do Santa Mônica, investir em
iluminação, pavimentar, câmeras de vigilância.
Outros
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES - Espaço aberto
FRAGILIDADES - Algumas cadeiras apresentam defeitos e estão quebradas e sujas no campus Santa
Monica, poucas cestas de lixo, algumas áreas não são totalmente cobertas e molham quando chove.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Fazer a troca das cadeiras danificadas, mais cestas de lixo, ampliação
da cobertura.
Cantina
POTENCIALIDADES - aberta o dia todo
FRAGILIDADES - poucas opções de lanche, campus CEI não possui cantina, os lanches acabam
rápido no horário do intervalo
PROPOSTAS DE MELHORIAS - colocar mais variedade de lanches e uma cantina no campus CEI.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES - caixas de som e projetores em todas as salas
FRAGILIDADES - dificuldade em usar notebook pessoal no projetor para apresentações, por falta de
cabos HDMI
PROPOSTAS DE MELHORIAS - utilização de cabos HDMI e adaptadores VGA-HDMI
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES - manutenção mais regular nas portas dos banheiros e das salas de aula;
FRAGILIDADES - área comum do campus Santa Monica alaga com facilidade quando chove;
PROPOSTAS DE MELHORIAS - ampliar a cobertura da área comum
Laboratórios
POTENCIALIDADES - maioria dos computadores estão adequados para o uso durante as aulas
(programas suprem as necessidades das atividades práticas)
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FRAGILIDADES - alguns notebooks do laboratório móvel do campus CEI apresentam problemas de
travamento constantes, alguns programas instalados solicitam licença ao serem utilizados, poucos
laboratórios exclusivos para as Engenharias (informática), bancos do laboratório de robótica
desconfortáveis, falta de equipamentos suficientes para as aulas práticas , principalmente de elétrica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - manutenção mais regular dos notebooks, maior disponibilidade de
ferramentas e equipamentos para práticas, troca dos bancos do lab. de robótica.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES - presença de uma gráfica dentro da instituição
FRAGILIDADES - alto preço de xerox e impressão
PROPOSTAS DE MELHORIAS - mais opções de gráficas para estimular a concorrência e abaixar os
preços
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES - laboratórios e demais ambientes bem conservados e limpos
FRAGILIDADES - às vezes o papel toalha acaba rapidamente
PROPOSTAS DE MELHORIAS - instalação de secadores em vez do uso do papel toalha
Outros
•
Dificuldades em utilizar a rede sem fio em alguns locais do campus Santa Mônica;
•
Problemas na utilização das vagas do estacionamento. Alguns carros param fora das
demarcações, atrapalhando as outras pessoas que querem manobrar ou estacionar (incluir mais
pessoas para fiscalizar);
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
•
Salas para pequenos grupos de estudo com boa estrutura;
•
Horário de atendimento;
•
Bom atendimento da equipe;
•
Disponibilidade de computadores para consulta de livros;
•
Acesso as prateleiras dos livros;
•
Boa iluminação;
•
Localização/prédio da biblioteca;
FRAGILIDADES
•
Mobiliário;
•
Tamanho da biblioteca;
•
Bancada de estudo individual;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Atualizar o mobiliário;
•
Ampliar o espaço físico da biblioteca;
•
A bancada individual deveria ser isolada por conta do barulho;
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
•
É simples e funcional;
FRAGILIDADES
•
Dificuldade de acesso ao sistema;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Poderia ser integrado com a biblioteca virtual;
•
O sistema informar a prateleira que o livro se encontra;
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
•
Poucos exemplares físicos disponíveis;
•
Pouca variação de autores, temas e edições;
•
Livros obsoletos;
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•
Indisponibilidade de leitura do e-book em dispositivos móveis;
•
Não é acessível para deficientes visuais;
•
Acervo de Informática da Biblioteca é precário, com poucos títulos (os que existem estão
desatualizados)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliar a quantidade exemplares físicos;
•
Ampliar o número de autores e edições por temas;
•
Atualizar acervo.
•
Disponibilizar os livros do acervo online para leitura em dispositivos móveis;
•
Tornar acessível para deficientes visuais.
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
•
Tempo curto de disponibilidade de sessão (máximo atual de 5min) por acesso;
•
Poucas opções de itens para requerimento online;
•
Não abrir o blackboard em nova aba quando acessado pelo portal;
•
Não permite alterar o documento de AC após anexada;
•
Área de notícias desatualizada;
•
Não é responsivo;
•
Os sistemas não serem integrados;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliar o tempo de disponibilidade de sessão;
•
Ampliar o número de itens para requerimento online;
•
Abrir o blackboard em nova aba quando acessado pelo portal;
•
Permite alterar o documento de AC após anexada;
•
Manter área de notícias atualizada;
•
Torna responsivo;
•
Integrar os sistemas.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS

Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
•
Atendimento/disponibilidade da Coordenação é excelente, seja atendimento via meios virtuais
ou presencial;
•
Tempo de respostas da Coordenação as solicitações;
FRAGILIDADES
•
Demora no tempo de resposta dos requerimentos;
•
Canal de atendimento por telefone não funciona;
•
Canal de atendimento por e-mail não funciona;
•
Enviar e-mails sem direcionamento de conteúdo;
•
Não possibilitar agendamento de atendimento online para o CAE;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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•
•
•

Reduzir o tempo de resposta dos requerimentos;
Criar canais funcionais de atendimento por e-mail e telefone;
Permitir fazer agendamento online para atendimento no CAE;

Ouvidoria
POTENCIALIDADES
•
Tempo de resposta com resolução da solicitação;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
SUGESTÕES
•
Promover mais atividade interdisciplinares;
•
Incluir uma disciplina de inglês instrumental na matriz curricular;
•
Manter o estacionamento limpo e organizado;
•
Implementar mais projetos de desenvolvimento de sistemas no curso;
•
Incluir mais tomadas nas salas de aula – a maioria das salas possui no máximo 02 tomadas;
•
Disponibilizar Wifi nos prédios da Unifacs (O que têm disponível nunca está disponível);
•
Manter os bebedouros sempre abastecidos com água (constantemente enfrentamos falta de
agua);
•
Incluir bicicletário nos campos da Unifacs;
•
Implantar câmeras de vigilância para ampliar a segurança no campus e entorno;
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES: O pessoal são educados e prestativos.
FRAGILIDADES: Falta de organização (perda de documentos dos alunos). O espaço (CAE) é pequeno
para a demanda de alunos que esperam atendimento. Falta de sincronização entre o portal financeiro e
o atendimento financeiro. As requisições não são bem gerenciadas gerando longos atrasos e perdas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Os atendentes não são preparados para esclarecer as dúvidas com eficiência. O
acesso a sala de matricula é dificultada por estar próximo da catraca onde existe um grande fluxo de
alunos. O atraso do processo da matricula prejudica o aluno por ficar impossibilitado a acesso de
recursos do curso. Falta de transparência sobre o valor cobrado nas mensalidades do aluno (tendo
divergências muito grades entre valores pagos por alunos do mesmo curso e até turma).
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumento de funcionários formados nos períodos de matricula.
Outros:
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES: A proposta dos alunos poderem avaliar a instituição é de extrema importância.
FRAGILIDADES: O sistema trava várias vezes ou dá erro ao finalizar. Aparece duas vezes o mesmo
professor a ser avaliado e isso dificulta todo o processo de avaliação.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Rever o Sistemas de Avaliação, pois o mesmo tem muitos problemas..
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Outros
O bombeiro presta um ótimo serviço. A disposição da coordenadora em atender os alunos.
A locomoção para o CEI é de difícil acesso para muitos alunos que são de outras cidades. Instalação
de um ponto de ônibus mas próximo do Campus Santa Mônica. Melhorias na manutenção do elevador,
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para não prejudicar os alunos com necessidades especiais e um ascensorista para organizar o fluxo de
pessoas que utiliza o serviço.

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
(X ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): Engenharia Elétrica
Coordenador(a): Ramón Luz Lemos Santos
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( X ) FSA
Início: 19:00 Término: 20:30
Nº de participantes:
Estudantes 40
Docentes 7
Colaboradores 0
II - Desenvolvimento
O Seminário de Autoavaliação aconteceu dentro do previsto. Ocorrendo em dois momentos diferentes.
Em um dos momentos o seminário aconteceu para professores e colaboradores e em outro para os
estudantes. O primeiro momento aconteceu dia 08/11/18 das 18:00 às 19:00 na sala 110, contando com
a participação dos docentes, colaboradores, além da coordenação de curso. Na semana seguinte no dia
13/11/18 (terça-feira) das 19:00 às 20:30, nas salas 112, 409 do campus Santa Mônica, Laboratório de
Informática do campus Getúlio Vargas e no Laboratório CAX - CEI, ocorreu o seminário para os
estudantes, tendo como mediador os professores de cada uma das turmas desse dia da semana.
A divulgação do Seminário aconteceu, basicamente, através do e-mail institucional para os professores
e colaboradores. Não foi realizado comunicado oficial aos estudantes, pois imaginamos que se assim
fizéssemos os estudantes poderiam ir embora e não participar do seminário. A orientação dada aos
professores foi de que deveria ocorrer o seminário no primeiro horário e no segundo deveria ocorrer a
aula normalmente. Tivemos o cuidado de nos certificar pessoalmente com cada um dos professores
quanto a participação em sala no dia da apresentação do seminário para os estudantes.
A reunião foi conduzida por cada um dos professores, seguindo o cronograma da reunião encaminhada
pela DQA: apresentação do SINAES; apresentação da CPA; objetivos do Seminário de Autoavaliação;
apresentação dos Resultados da Avaliação 2017; melhorias implantadas após avaliação de 2017;
propostas sugeridas na avaliação 2018.
Durante a reunião, foram apresentados os resultados da aplicação dos questionários do processo de
avaliação institucional acontecido ano de 2017, inclusive servindo como parâmetro para as discussões e
verificação das melhorias com demonstração através de fotos das melhorias locais.
III - Considerações finais
A reunião aconteceu em clima de cordialidade entre todos, respeito mútuo, mesmo quando havia
discordância de ideias e sugestões. A participação discente começou timidamente, mas, em seguida,
tanto os estudantes quanto os professores começaram a melhorar a participação.
Percebeu-se nos estudantes à vontade em participar das atividades acadêmicas e ações propostas, o
que é inviabilizado, segundo relatos dos mesmos, pelos compromissos de trabalho que a maioria
assume fora da instituição, visto que os cursos da área de Tecnologia da Informação são noturnos.
O resultado final foi positivo, com algumas melhorias visíveis percebida desde o último seminário.
Entretanto, algumas queixas são anteriores e remanescentes, como os pontos de tomadas nas salas de
aula e melhoria da conexão de wifi. Como se trata de um curso de tecnologia, os estudantes usam
notebooks com frequência e a todo tempo precisam de rede, Internet e tomadas em sala para seus
trabalhos.
Percebeu-se neste seminário uma melhoria quanto a satisfação relacionada a questões estruturais.
Percebeu-se, também, poucas queixas referentes à qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido
pelos docentes dos cursos. Os estudantes se mostraram bastante empolgados com os resultados que
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vem sendo alcançados com as atividades de extensão, mas relataram que sentiram falta do eixo da
pesquisas. Também sinalizaram que os laboratórios já estão atingindo a sua capacidade devido as
dimensões.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES: Desenvolvimento de atividades práticas.
FRAGILIDADES: Regras de segurança da rede não permite algumas atividades práticas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Incentivar visita técnica a outros estabelecimentos
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES: Manter
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Não haver tutor presencial específico da disciplina.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Diminuição da carga horária das disciplinas humanísticas.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Muito conteúdo por avaliação (unidade).
PROPOSTAS DE MELHORIAS. Utilização de atividades paralelas e/ou aumento do número de
avaliações (com a utilização de atividades práticas) regulares durante o semestre.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES: Manter
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Falta De Incentivo/Ajuda a Pesquisa
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Incentivar pesquisa e disponibilizar professor orientador
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Disponibilidade de bolsas com incentivo financeiro, como descontos na
mensalidade ou bolsas oriundas de iniciativas públicas (FAPESB).
Outros
Tornar o Portal do Aluno mais intuitivo (enxuto) e também mantê-lo sempre atualizado.
Bebedouros: Com opção de agua natural e substituição de bebedouros que estão ruins.
Aumentar segurança externa.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES- Divulgação de vagas de emprego por meio da coordenação do curso.
FRAGILIDADES- Pouca ou nenhuma mobilização para organização de ações sociais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Oportunidade de estagio interno para o corpo discente.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES – Reconhecimento por parte do mercado de trabalho. Geração de oportunidades
de crescimento e engajamento profissional para alunos locais e de cidades circunvizinhas.
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FRAGILIDADES – Pouco estimulo para o empreendedorismo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Aumentar o desconto antes do dia 30.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES – Patrocínio da UNIFACS à Campus Party.
FRAGILIDADES- Alunos da instituição não tem desconto nos eventos patrocinados pela Universidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS -Música ao vivo, salão de jogos, sala multimídia, mini cursos de música
dança e teatro. Aulas de libra.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – Mau funcionamento das estruturas de acessibilidade nos campus menores.
PROPOSTAS DE MELHORIAS Opção de alimentação e impressão no campus boulevard . Melhor
sinalização por parte dos professores quanto ao cancelamento das aulas. Aumento dos laboratórios e
melhoria dos equipamentos de Eng. Elétrica.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES – Bons projetores, bons computadores, salas climatizadas, cadeiras acolchoadas.
FRAGILIDADES – Poucas catracas para o fluxo de alunos, falta uma rede com livre navegação para
determinados testes e estudos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Catracas com leitores biométrico.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES- Cadeira rolante de acessibilidade, elevador, rampas de acessibilidade.
FRAGILIDADES – Único elevador para todo o prédio.
PROPOSTAS DE MELHORIAS- Mais elevadores,
Estacionamento
POTENCIALIDADES – Gratuito.
FRAGILIDADES – Poucas vagas para a demanda, baixa iluminação, não há validação de adesivos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Estacionamento para os campus além do Santa Mônica, investir em
iluminação, pavimentar, câmeras de vigilância.
Outros
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES - Espaço aberto
FRAGILIDADES - Algumas cadeiras apresentam defeitos e estão quebradas e sujas no campus Santa
Monica, poucas cestas de lixo, algumas áreas não são totalmente cobertas e molham quando chove.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Fazer a troca das cadeiras danificadas, mais cestas de lixo, ampliação
da cobertura.

Cantina
POTENCIALIDADES - aberta o dia todo
FRAGILIDADES - poucas opções de lanche, campus CEI não possui cantina, os lanches acabam
rápido no horário do intervalo
PROPOSTAS DE MELHORIAS - colocar mais variedade de lanches e uma cantina no campus CEI.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES - caixas de som e projetores em todas as salas
FRAGILIDADES - dificuldade em usar notebook pessoal no projetor para apresentações, por falta de
cabos HDMI
PROPOSTAS DE MELHORIAS - utilização de cabos HDMI e adaptadores VGA-HDMI
Recuperação e conservação das instalações físicas
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POTENCIALIDADES - manutenção mais regular nas portas dos banheiros e das salas de aula;
FRAGILIDADES - área comum do campus Santa Monica alaga com facilidade quando chove;
PROPOSTAS DE MELHORIAS - ampliar a cobertura da área comum
Laboratórios
POTENCIALIDADES - maioria dos computadores estão adequados para o uso durante as aulas
(programas suprem as necessidades das atividades práticas)
FRAGILIDADES - alguns notebooks do laboratório móvel do campus CEI apresentam problemas de
travamento constantes, alguns programas instalados solicitam licença ao serem utilizados, poucos
laboratórios exclusivos para as Engenharias (informática), bancos do laboratório de robótica
desconfortáveis, falta de equipamentos suficientes para as aulas práticas , principalmente de elétrica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - manutenção mais regular dos notebooks, maior disponibilidade de
ferramentas e equipamentos para práticas, troca dos bancos do lab. de robótica.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES - presença de uma gráfica dentro da instituição
FRAGILIDADES - alto preço de xerox e impressão
PROPOSTAS DE MELHORIAS - mais opções de gráficas para estimular a concorrência e abaixar os
preços
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES - laboratórios e demais ambientes bem conservados e limpos
FRAGILIDADES - às vezes o papel toalha acaba rapidamente
PROPOSTAS DE MELHORIAS - instalação de secadores em vez do uso do papel toalha
Outros
•
Dificuldades em utilizar a rede sem fio em alguns locais do campus Santa Mônica;
•
Problemas na utilização das vagas do estacionamento. Alguns carros param fora das
demarcações, atrapalhando as outras pessoas que querem manobrar ou estacionar (incluir mais
pessoas para fiscalizar);
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
•
Salas para pequenos grupos de estudo com boa estrutura;
•
Horário de atendimento;
•
Bom atendimento da equipe;
•
Disponibilidade de computadores para consulta de livros;
•
Acesso as prateleiras dos livros;
•
Boa iluminação;
•
Localização/prédio da biblioteca;
FRAGILIDADES
•
Mobiliário;
•
Tamanho da biblioteca;
•
Bancada de estudo individual;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Atualizar o mobiliário;
•
Ampliar o espaço físico da biblioteca;
•
A bancada individual deveria ser isolada por conta do barulho;
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
•
É simples e funcional;
FRAGILIDADES
•
Dificuldade de acesso ao sistema;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Poderia ser integrado com a biblioteca virtual;
•
O sistema informar a prateleira que o livro se encontra;
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Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
•
Poucos exemplares físicos disponíveis;
•
Pouca variação de autores, temas e edições;
•
Livros obsoletos;
•
Indisponibilidade de leitura do e-book em dispositivos móveis;
•
Não é acessível para deficientes visuais;
•
Acervo de Informática da Biblioteca é precário, com poucos títulos (os que existem estão
desatualizados)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliar a quantidade exemplares físicos;
•
Ampliar o número de autores e edições por temas;
•
Atualizar acervo.
•
Disponibilizar os livros do acervo online para leitura em dispositivos móveis;
•
Tornar acessível para deficientes visuais.
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
•
Tempo curto de disponibilidade de sessão (máximo atual de 5min) por acesso;
•
Poucas opções de itens para requerimento online;
•
Não abrir o blackboard em nova aba quando acessado pelo portal;
•
Não permite alterar o documento de AC após anexada;
•
Área de notícias desatualizada;
•
Não é responsivo;
•
Os sistemas não serem integrados;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliar o tempo de disponibilidade de sessão;
•
Ampliar o número de itens para requerimento online;
•
Abrir o blackboard em nova aba quando acessado pelo portal;
•
Permite alterar o documento de AC após anexada;
•
Manter área de notícias atualizada;
•
Torna responsivo;
•
Integrar os sistemas.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
•
Atendimento/disponibilidade da Coordenação é excelente, seja atendimento via meios virtuais
ou presencial;
•
Tempo de respostas da Coordenação as solicitações;
FRAGILIDADES
•
Demora no tempo de resposta dos requerimentos;
•
Canal de atendimento por telefone não funciona;
•
Canal de atendimento por e-mail não funciona;
•
Enviar e-mails sem direcionamento de conteúdo;
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•
Não possibilitar agendamento de atendimento online para o CAE;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Reduzir o tempo de resposta dos requerimentos;
•
Criar canais funcionais de atendimento por e-mail e telefone;
•
Permitir fazer agendamento online para atendimento no CAE;
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
•
Tempo de resposta com resolução da solicitação;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
SUGESTÕES
•
Promover mais atividade interdisciplinares;
•
Incluir uma disciplina de inglês instrumental na matriz curricular;
•
Manter o estacionamento limpo e organizado;
•
Implementar mais projetos de desenvolvimento de sistemas no curso;
•
Incluir mais tomadas nas salas de aula – a maioria das salas possui no máximo 02 tomadas;
•
Disponibilizar Wifi nos prédios da Unifacs (O que têm disponível nunca está disponível);
•
Manter os bebedouros sempre abastecidos com água (constantemente enfrentamos falta de
agua);
•
Incluir bicicletário nos campos da Unifacs;
•
Implantar câmeras de vigilância para ampliar a segurança no campus e entorno;
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES: O pessoal são educados e prestativos.
FRAGILIDADES: Falta de organização (perda de documentos dos alunos). O espaço (CAE) é pequeno
para a demanda de alunos que esperam atendimento. Falta de sincronização entre o portal financeiro e
o atendimento financeiro. As requisições não são bem gerenciadas gerando longos atrasos e perdas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Os atendentes não são preparados para esclarecer as dúvidas com eficiência. O
acesso a sala de matricula é dificultada por estar próximo da catraca onde existe um grande fluxo de
alunos. O atraso do processo da matricula prejudica o aluno por ficar impossibilitado a acesso de
recursos do curso. Falta de transparência sobre o valor cobrado nas mensalidades do aluno (tendo
divergências muito grades entre valores pagos por alunos do mesmo curso e até turma).
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumento de funcionários formados nos períodos de matricula.
Outros:
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES: A proposta dos alunos poderem avaliar a instituição é de extrema importância.
FRAGILIDADES: O sistema trava várias vezes ou dá erro ao finalizar. Aparece duas vezes o mesmo
professor a ser avaliado e isso dificulta todo o processo de avaliação.

Sistema de coleta
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Rever o Sistemas de Avaliação, pois o mesmo tem muitos problemas..
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Outros
O bombeiro presta um ótimo serviço. A disposição da coordenadora em atender os alunos.
A locomoção para o CEI é de difícil acesso para muitos alunos que são de outras cidades. Instalação
de um ponto de ônibus mas próximo do Campus Santa Mônica. Melhorias na manutenção do elevador,
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para não prejudicar os alunos com necessidades especiais e um ascensorista para organizar o fluxo de
pessoas que utiliza o serviço.

CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
(X ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): Engenharia Mecânica
Coordenador(a): Ramón Luz Lemos Santos
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( X ) FSA
Início: 19:00 Término: 20:30
Nº de participantes:
Estudantes 40
Docentes 7
Colaboradores 0
II - Desenvolvimento
O Seminário de Autoavaliação aconteceu dentro do previsto. Ocorrendo em dois momentos diferentes.
Em um dos momentos o seminário aconteceu para professores e colaboradores e em outro para os
estudantes. O primeiro momento aconteceu dia 08/11/18 das 18:00 às 19:00 na sala 110, contando com
a participação dos docentes, colaboradores, além da coordenação de curso. Na semana seguinte no dia
13/11/18 (terça-feira) das 19:00 às 20:30, nas salas 112, 409 do campus Santa Mônica, Laboratório de
Informática do campus Getúlio Vargas e no Laboratório CAX - CEI, ocorreu o seminário para os
estudantes, tendo como mediador os professores de cada uma das turmas desse dia da semana.
A divulgação do Seminário aconteceu, basicamente, através do e-mail institucional para os professores
e colaboradores. Não foi realizado comunicado oficial aos estudantes, pois imaginamos que se assim
fizéssemos os estudantes poderiam ir embora e não participar do seminário. A orientação dada aos
professores foi de que deveria ocorrer o seminário no primeiro horário e no segundo deveria ocorrer a
aula normalmente. Tivemos o cuidado de nos certificar pessoalmente com cada um dos professores
quanto a participação em sala no dia da apresentação do seminário para os estudantes.
A reunião foi conduzida por cada um dos professores, seguindo o cronograma da reunião encaminhada
pela DQA: apresentação do SINAES; apresentação da CPA; objetivos do Seminário de Autoavaliação;
apresentação dos Resultados da Avaliação 2017; melhorias implantadas após avaliação de 2017;
propostas sugeridas na avaliação 2018.
Durante a reunião, foram apresentados os resultados da aplicação dos questionários do processo de
avaliação institucional acontecido ano de 2017, inclusive servindo como parâmetro para as discussões e
verificação das melhorias com demonstração através de fotos das melhorias locais.
III - Considerações finais
A reunião aconteceu em clima de cordialidade entre todos, respeito mútuo, mesmo quando havia
discordância de ideias e sugestões. A participação discente começou timidamente, mas, em seguida,
tanto os estudantes quanto os professores começaram a melhorar a participação.
Percebeu-se nos estudantes à vontade em participar das atividades acadêmicas e ações propostas, o
que é inviabilizado, segundo relatos dos mesmos, pelos compromissos de trabalho que a maioria
assume fora da instituição, visto que os cursos da área de Tecnologia da Informação são noturnos.
O resultado final foi positivo, com algumas melhorias visíveis percebida desde o último seminário.
Entretanto, algumas queixas são anteriores e remanescentes, como os pontos de tomadas nas salas de
aula e melhoria da conexão de wifi. Como se trata de um curso de tecnologia, os estudantes usam
notebooks com frequência e a todo tempo precisam de rede, Internet e tomadas em sala para seus
trabalhos.
Percebeu-se neste seminário uma melhoria quanto a satisfação relacionada a questões estruturais.
Percebeu-se, também, poucas queixas referentes à qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido
pelos docentes dos cursos. Os estudantes se mostraram bastante empolgados com os resultados que
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vem sendo alcançados com as atividades de extensão, mas relataram que sentiram falta do eixo da
pesquisas. Também sinalizaram que os laboratórios já estão atingindo a sua capacidade devido as
dimensões.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES: Desenvolvimento de atividades práticas.
FRAGILIDADES: Regras de segurança da rede não permite algumas atividades práticas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Incentivar visita técnica a outros estabelecimentos
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES: Manter
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Não haver tutor presencial específico da disciplina.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Diminuição da carga horária das disciplinas humanísticas.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Muito conteúdo por avaliação (unidade).
PROPOSTAS DE MELHORIAS. Utilização de atividades paralelas e/ou aumento do número de
avaliações (com a utilização de atividades práticas) regulares durante o semestre.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES: Manter
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Falta De Incentivo/Ajuda a Pesquisa
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Incentivar pesquisa e disponibilizar professor orientador
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Disponibilidade de bolsas com incentivo financeiro, como descontos na
mensalidade ou bolsas oriundas de iniciativas públicas (FAPESB).
Outros
Tornar o Portal do Aluno mais intuitivo (enxuto) e também mantê-lo sempre atualizado.
Bebedouros: Com opção de agua natural e substituição de bebedouros que estão ruins.
Aumentar segurança externa.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES- Divulgação de vagas de emprego por meio da coordenação do curso.
FRAGILIDADES- Pouca ou nenhuma mobilização para organização de ações sociais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Oportunidade de estagio interno para o corpo discente.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES – Reconhecimento por parte do mercado de trabalho. Geração de oportunidades
de crescimento e engajamento profissional para alunos locais e de cidades circunvizinhas.
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FRAGILIDADES – Pouco estimulo para o empreendedorismo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Aumentar o desconto antes do dia 30.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES – Patrocínio da UNIFACS à Campus Party.
FRAGILIDADES- Alunos da instituição não tem desconto nos eventos patrocinados pela Universidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS -Música ao vivo, salão de jogos, sala multimídia, mini cursos de música
dança e teatro. Aulas de libra.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – Mau funcionamento das estruturas de acessibilidade nos campus menores.
PROPOSTAS DE MELHORIAS Opção de alimentação e impressão no campus boulevard . Melhor
sinalização por parte dos professores quanto ao cancelamento das aulas. Aumento dos laboratórios e
melhoria dos equipamentos de Eng. Elétrica.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES – Bons projetores, bons computadores, salas climatizadas, cadeiras acolchoadas.
FRAGILIDADES – Poucas catracas para o fluxo de alunos, falta uma rede com livre navegação para
determinados testes e estudos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Catracas com leitores biométrico.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES- Cadeira rolante de acessibilidade, elevador, rampas de acessibilidade.
FRAGILIDADES – Único elevador para todo o prédio.
PROPOSTAS DE MELHORIAS- Mais elevadores,
Estacionamento
POTENCIALIDADES – Gratuito.
FRAGILIDADES – Poucas vagas para a demanda, baixa iluminação, não há validação de adesivos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Estacionamento para os campus além do Santa Mônica, investir em
iluminação, pavimentar, câmeras de vigilância.
Outros
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES - Espaço aberto
FRAGILIDADES - Algumas cadeiras apresentam defeitos e estão quebradas e sujas no campus Santa
Monica, poucas cestas de lixo, algumas áreas não são totalmente cobertas e molham quando chove.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Fazer a troca das cadeiras danificadas, mais cestas de lixo, ampliação
da cobertura.
Cantina
POTENCIALIDADES - aberta o dia todo
FRAGILIDADES - poucas opções de lanche, campus CEI não possui cantina, os lanches acabam
rápido no horário do intervalo
PROPOSTAS DE MELHORIAS - colocar mais variedade de lanches e uma cantina no campus CEI.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES - caixas de som e projetores em todas as salas
FRAGILIDADES - dificuldade em usar notebook pessoal no projetor para apresentações, por falta de
cabos HDMI
PROPOSTAS DE MELHORIAS - utilização de cabos HDMI e adaptadores VGA-HDMI
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES - manutenção mais regular nas portas dos banheiros e das salas de aula;
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FRAGILIDADES - área comum do campus Santa Monica alaga com facilidade quando chove;
PROPOSTAS DE MELHORIAS - ampliar a cobertura da área comum
Laboratórios
POTENCIALIDADES - maioria dos computadores estão adequados para o uso durante as aulas
(programas suprem as necessidades das atividades práticas)
FRAGILIDADES - alguns notebooks do laboratório móvel do campus CEI apresentam problemas de
travamento constantes, alguns programas instalados solicitam licença ao serem utilizados, poucos
laboratórios exclusivos para as Engenharias (informática), bancos do laboratório de robótica
desconfortáveis, falta de equipamentos suficientes para as aulas práticas , principalmente de elétrica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - manutenção mais regular dos notebooks, maior disponibilidade de
ferramentas e equipamentos para práticas, troca dos bancos do lab. de robótica.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES - presença de uma gráfica dentro da instituição
FRAGILIDADES - alto preço de xerox e impressão
PROPOSTAS DE MELHORIAS - mais opções de gráficas para estimular a concorrência e abaixar os
preços
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES - laboratórios e demais ambientes bem conservados e limpos
FRAGILIDADES - às vezes o papel toalha acaba rapidamente
PROPOSTAS DE MELHORIAS - instalação de secadores em vez do uso do papel toalha
Outros
•
Dificuldades em utilizar a rede sem fio em alguns locais do campus Santa Mônica;
•
Problemas na utilização das vagas do estacionamento. Alguns carros param fora das
demarcações, atrapalhando as outras pessoas que querem manobrar ou estacionar (incluir mais
pessoas para fiscalizar);
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
•
Salas para pequenos grupos de estudo com boa estrutura;
•
Horário de atendimento;
•
Bom atendimento da equipe;
•
Disponibilidade de computadores para consulta de livros;
•
Acesso as prateleiras dos livros;
•
Boa iluminação;
•
Localização/prédio da biblioteca;
FRAGILIDADES
•
Mobiliário;
•
Tamanho da biblioteca;
•
Bancada de estudo individual;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Atualizar o mobiliário;
•
Ampliar o espaço físico da biblioteca;
•
A bancada individual deveria ser isolada por conta do barulho;
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
•
É simples e funcional;
FRAGILIDADES
•
Dificuldade de acesso ao sistema;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Poderia ser integrado com a biblioteca virtual;
•
O sistema informar a prateleira que o livro se encontra;
Acervo bibliográfico
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POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
•
Poucos exemplares físicos disponíveis;
•
Pouca variação de autores, temas e edições;
•
Livros obsoletos;
•
Indisponibilidade de leitura do e-book em dispositivos móveis;
•
Não é acessível para deficientes visuais;
•
Acervo de Informática da Biblioteca é precário, com poucos títulos (os que existem estão
desatualizados)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliar a quantidade exemplares físicos;
•
Ampliar o número de autores e edições por temas;
•
Atualizar acervo.
•
Disponibilizar os livros do acervo online para leitura em dispositivos móveis;
•
Tornar acessível para deficientes visuais.
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
•
Tempo curto de disponibilidade de sessão (máximo atual de 5min) por acesso;
•
Poucas opções de itens para requerimento online;
•
Não abrir o blackboard em nova aba quando acessado pelo portal;
•
Não permite alterar o documento de AC após anexada;
•
Área de notícias desatualizada;
•
Não é responsivo;
•
Os sistemas não serem integrados;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliar o tempo de disponibilidade de sessão;
•
Ampliar o número de itens para requerimento online;
•
Abrir o blackboard em nova aba quando acessado pelo portal;
•
Permite alterar o documento de AC após anexada;
•
Manter área de notícias atualizada;
•
Torna responsivo;
•
Integrar os sistemas.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
•
Atendimento/disponibilidade da Coordenação é excelente, seja atendimento via meios virtuais
ou presencial;

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
548

•
Tempo de respostas da Coordenação as solicitações;
FRAGILIDADES
•
Demora no tempo de resposta dos requerimentos;
•
Canal de atendimento por telefone não funciona;
•
Canal de atendimento por e-mail não funciona;
•
Enviar e-mails sem direcionamento de conteúdo;
•
Não possibilitar agendamento de atendimento online para o CAE;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Reduzir o tempo de resposta dos requerimentos;
•
Criar canais funcionais de atendimento por e-mail e telefone;
•
Permitir fazer agendamento online para atendimento no CAE;
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
•
Tempo de resposta com resolução da solicitação;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
SUGESTÕES
•
Promover mais atividade interdisciplinares;
•
Incluir uma disciplina de inglês instrumental na matriz curricular;
•
Manter o estacionamento limpo e organizado;
•
Implementar mais projetos de desenvolvimento de sistemas no curso;
•
Incluir mais tomadas nas salas de aula – a maioria das salas possui no máximo 02 tomadas;
•
Disponibilizar Wifi nos prédios da Unifacs (O que têm disponível nunca está disponível);
•
Manter os bebedouros sempre abastecidos com água (constantemente enfrentamos falta de
agua);
•
Incluir bicicletário nos campos da Unifacs;
•
Implantar câmeras de vigilância para ampliar a segurança no campus e entorno;
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES: O pessoal são educados e prestativos.
FRAGILIDADES: Falta de organização (perda de documentos dos alunos). O espaço (CAE) é pequeno
para a demanda de alunos que esperam atendimento. Falta de sincronização entre o portal financeiro e
o atendimento financeiro. As requisições não são bem gerenciadas gerando longos atrasos e perdas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Os atendentes não são preparados para esclarecer as dúvidas com eficiência. O
acesso a sala de matricula é dificultada por estar próximo da catraca onde existe um grande fluxo de
alunos. O atraso do processo da matricula prejudica o aluno por ficar impossibilitado a acesso de
recursos do curso. Falta de transparência sobre o valor cobrado nas mensalidades do aluno (tendo
divergências muito grades entre valores pagos por alunos do mesmo curso e até turma).
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumento de funcionários formados nos períodos de matricula.
Outros:
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES: A proposta dos alunos poderem avaliar a instituição é de extrema importância.
FRAGILIDADES: O sistema trava várias vezes ou dá erro ao finalizar. Aparece duas vezes o mesmo
professor a ser avaliado e isso dificulta todo o processo de avaliação.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES:
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FRAGILIDADES: Rever o Sistemas de Avaliação, pois o mesmo tem muitos problemas..
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Outros
O bombeiro presta um ótimo serviço. A disposição da coordenadora em atender os alunos.
A locomoção para o CEI é de difícil acesso para muitos alunos que são de outras cidades. Instalação
de um ponto de ônibus mas próximo do Campus Santa Mônica. Melhorias na manutenção do elevador,
para não prejudicar os alunos com necessidades especiais e um ascensorista para organizar o fluxo de
pessoas que utiliza o serviço.

CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
(X ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): Engenharia Mecatrônica
Coordenador(a): Ramón Luz Lemos Santos
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( X ) FSA
Início: 19:00 Término: 20:30
Nº de participantes:
Estudantes 40
Docentes 7
Colaboradores 0
II - Desenvolvimento
O Seminário de Autoavaliação aconteceu dentro do previsto. Ocorrendo em dois momentos diferentes.
Em um dos momentos o seminário aconteceu para professores e colaboradores e em outro para os
estudantes. O primeiro momento aconteceu dia 08/11/18 das 18:00 às 19:00 na sala 110, contando com
a participação dos docentes, colaboradores, além da coordenação de curso. Na semana seguinte no dia
13/11/18 (terça-feira) das 19:00 às 20:30, nas salas 112, 409 do campus Santa Mônica, Laboratório de
Informática do campus Getúlio Vargas e no Laboratório CAX - CEI, ocorreu o seminário para os
estudantes, tendo como mediador os professores de cada uma das turmas desse dia da semana.
A divulgação do Seminário aconteceu, basicamente, através do e-mail institucional para os professores
e colaboradores. Não foi realizado comunicado oficial aos estudantes, pois imaginamos que se assim
fizéssemos os estudantes poderiam ir embora e não participar do seminário. A orientação dada aos
professores foi de que deveria ocorrer o seminário no primeiro horário e no segundo deveria ocorrer a
aula normalmente. Tivemos o cuidado de nos certificar pessoalmente com cada um dos professores
quanto a participação em sala no dia da apresentação do seminário para os estudantes.
A reunião foi conduzida por cada um dos professores, seguindo o cronograma da reunião encaminhada
pela DQA: apresentação do SINAES; apresentação da CPA; objetivos do Seminário de Autoavaliação;
apresentação dos Resultados da Avaliação 2017; melhorias implantadas após avaliação de 2017;
propostas sugeridas na avaliação 2018.
Durante a reunião, foram apresentados os resultados da aplicação dos questionários do processo de
avaliação institucional acontecido ano de 2017, inclusive servindo como parâmetro para as discussões e
verificação das melhorias com demonstração através de fotos das melhorias locais.

III - Considerações finais
A reunião aconteceu em clima de cordialidade entre todos, respeito mútuo, mesmo quando havia
discordância de ideias e sugestões. A participação discente começou timidamente, mas, em seguida,
tanto os estudantes quanto os professores começaram a melhorar a participação.
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Percebeu-se nos estudantes à vontade em participar das atividades acadêmicas e ações propostas, o
que é inviabilizado, segundo relatos dos mesmos, pelos compromissos de trabalho que a maioria
assume fora da instituição, visto que os cursos da área de Tecnologia da Informação são noturnos.
O resultado final foi positivo, com algumas melhorias visíveis percebida desde o último seminário.
Entretanto, algumas queixas são anteriores e remanescentes, como os pontos de tomadas nas salas de
aula e melhoria da conexão de wifi. Como se trata de um curso de tecnologia, os estudantes usam
notebooks com frequência e a todo tempo precisam de rede, Internet e tomadas em sala para seus
trabalhos.
Percebeu-se neste seminário uma melhoria quanto a satisfação relacionada a questões estruturais.
Percebeu-se, também, poucas queixas referentes à qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido
pelos docentes dos cursos. Os estudantes se mostraram bastante empolgados com os resultados que
vem sendo alcançados com as atividades de extensão, mas relataram que sentiram falta do eixo da
pesquisas. Também sinalizaram que os laboratórios já estão atingindo a sua capacidade devido as
dimensões.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES: Desenvolvimento de atividades práticas.
FRAGILIDADES: Regras de segurança da rede não permite algumas atividades práticas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Incentivar visita técnica a outros estabelecimentos
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES: Manter
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Não haver tutor presencial específico da disciplina.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Diminuição da carga horária das disciplinas humanísticas.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Muito conteúdo por avaliação (unidade).
PROPOSTAS DE MELHORIAS. Utilização de atividades paralelas e/ou aumento do número de
avaliações (com a utilização de atividades práticas) regulares durante o semestre.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES: Manter
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Falta De Incentivo/Ajuda a Pesquisa
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Incentivar pesquisa e disponibilizar professor orientador
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Disponibilidade de bolsas com incentivo financeiro, como descontos na
mensalidade ou bolsas oriundas de iniciativas públicas (FAPESB).
Outros
Tornar o Portal do Aluno mais intuitivo (enxuto) e também mantê-lo sempre atualizado.
Bebedouros: Com opção de agua natural e substituição de bebedouros que estão ruins.
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Aumentar segurança externa.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES- Divulgação de vagas de emprego por meio da coordenação do curso.
FRAGILIDADES- Pouca ou nenhuma mobilização para organização de ações sociais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Oportunidade de estagio interno para o corpo discente.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES – Reconhecimento por parte do mercado de trabalho. Geração de oportunidades
de crescimento e engajamento profissional para alunos locais e de cidades circunvizinhas.
FRAGILIDADES – Pouco estimulo para o empreendedorismo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Aumentar o desconto antes do dia 30.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES – Patrocínio da UNIFACS à Campus Party.
FRAGILIDADES- Alunos da instituição não tem desconto nos eventos patrocinados pela Universidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS -Música ao vivo, salão de jogos, sala multimídia, mini cursos de música
dança e teatro. Aulas de libra.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – Mau funcionamento das estruturas de acessibilidade nos campus menores.
PROPOSTAS DE MELHORIAS Opção de alimentação e impressão no campus boulevard . Melhor
sinalização por parte dos professores quanto ao cancelamento das aulas. Aumento dos laboratórios e
melhoria dos equipamentos de Eng. Elétrica.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES – Bons projetores, bons computadores, salas climatizadas, cadeiras acolchoadas.
FRAGILIDADES – Poucas catracas para o fluxo de alunos, falta uma rede com livre navegação para
determinados testes e estudos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Catracas com leitores biométrico.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES- Cadeira rolante de acessibilidade, elevador, rampas de acessibilidade.
FRAGILIDADES – Único elevador para todo o prédio.
PROPOSTAS DE MELHORIAS- Mais elevadores,
Estacionamento
POTENCIALIDADES – Gratuito.
FRAGILIDADES – Poucas vagas para a demanda, baixa iluminação, não há validação de adesivos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Estacionamento para os campus além do Santa Mônica, investir em
iluminação, pavimentar, câmeras de vigilância.
Outros
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES - Espaço aberto
FRAGILIDADES - Algumas cadeiras apresentam defeitos e estão quebradas e sujas no campus Santa
Monica, poucas cestas de lixo, algumas áreas não são totalmente cobertas e molham quando chove.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Fazer a troca das cadeiras danificadas, mais cestas de lixo, ampliação
da cobertura.

Cantina
POTENCIALIDADES - aberta o dia todo
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FRAGILIDADES - poucas opções de lanche, campus CEI não possui cantina, os lanches acabam
rápido no horário do intervalo
PROPOSTAS DE MELHORIAS - colocar mais variedade de lanches e uma cantina no campus CEI.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES - caixas de som e projetores em todas as salas
FRAGILIDADES - dificuldade em usar notebook pessoal no projetor para apresentações, por falta de
cabos HDMI
PROPOSTAS DE MELHORIAS - utilização de cabos HDMI e adaptadores VGA-HDMI
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES - manutenção mais regular nas portas dos banheiros e das salas de aula;
FRAGILIDADES - área comum do campus Santa Monica alaga com facilidade quando chove;
PROPOSTAS DE MELHORIAS - ampliar a cobertura da área comum
Laboratórios
POTENCIALIDADES - maioria dos computadores estão adequados para o uso durante as aulas
(programas suprem as necessidades das atividades práticas)
FRAGILIDADES - alguns notebooks do laboratório móvel do campus CEI apresentam problemas de
travamento constantes, alguns programas instalados solicitam licença ao serem utilizados, poucos
laboratórios exclusivos para as Engenharias (informática), bancos do laboratório de robótica
desconfortáveis, falta de equipamentos suficientes para as aulas práticas , principalmente de elétrica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - manutenção mais regular dos notebooks, maior disponibilidade de
ferramentas e equipamentos para práticas, troca dos bancos do lab. de robótica.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES - presença de uma gráfica dentro da instituição
FRAGILIDADES - alto preço de xerox e impressão
PROPOSTAS DE MELHORIAS - mais opções de gráficas para estimular a concorrência e abaixar os
preços
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES - laboratórios e demais ambientes bem conservados e limpos
FRAGILIDADES - às vezes o papel toalha acaba rapidamente
PROPOSTAS DE MELHORIAS - instalação de secadores em vez do uso do papel toalha
Outros
•
Dificuldades em utilizar a rede sem fio em alguns locais do campus Santa Mônica;
•
Problemas na utilização das vagas do estacionamento. Alguns carros param fora das
demarcações, atrapalhando as outras pessoas que querem manobrar ou estacionar (incluir mais
pessoas para fiscalizar);
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
•
Salas para pequenos grupos de estudo com boa estrutura;
•
Horário de atendimento;
•
Bom atendimento da equipe;
•
Disponibilidade de computadores para consulta de livros;
•
Acesso as prateleiras dos livros;
•
Boa iluminação;
•
Localização/prédio da biblioteca;
FRAGILIDADES
•
Mobiliário;
•
Tamanho da biblioteca;
•
Bancada de estudo individual;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Atualizar o mobiliário;
•
Ampliar o espaço físico da biblioteca;
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•

A bancada individual deveria ser isolada por conta do barulho;

Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
•
É simples e funcional;
FRAGILIDADES
•
Dificuldade de acesso ao sistema;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Poderia ser integrado com a biblioteca virtual;
•
O sistema informar a prateleira que o livro se encontra;
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
•
Poucos exemplares físicos disponíveis;
•
Pouca variação de autores, temas e edições;
•
Livros obsoletos;
•
Indisponibilidade de leitura do e-book em dispositivos móveis;
•
Não é acessível para deficientes visuais;
•
Acervo de Informática da Biblioteca é precário, com poucos títulos (os que existem estão
desatualizados)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliar a quantidade exemplares físicos;
•
Ampliar o número de autores e edições por temas;
•
Atualizar acervo.
•
Disponibilizar os livros do acervo online para leitura em dispositivos móveis;
•
Tornar acessível para deficientes visuais.
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
•
Tempo curto de disponibilidade de sessão (máximo atual de 5min) por acesso;
•
Poucas opções de itens para requerimento online;
•
Não abrir o blackboard em nova aba quando acessado pelo portal;
•
Não permite alterar o documento de AC após anexada;
•
Área de notícias desatualizada;
•
Não é responsivo;
•
Os sistemas não serem integrados;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliar o tempo de disponibilidade de sessão;
•
Ampliar o número de itens para requerimento online;
•
Abrir o blackboard em nova aba quando acessado pelo portal;
•
Permite alterar o documento de AC após anexada;
•
Manter área de notícias atualizada;
•
Torna responsivo;
•
Integrar os sistemas.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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Comunicação interna
POTENCIALIDADES
•
Atendimento/disponibilidade da Coordenação é excelente, seja atendimento via meios virtuais
ou presencial;
•
Tempo de respostas da Coordenação as solicitações;
FRAGILIDADES
•
Demora no tempo de resposta dos requerimentos;
•
Canal de atendimento por telefone não funciona;
•
Canal de atendimento por e-mail não funciona;
•
Enviar e-mails sem direcionamento de conteúdo;
•
Não possibilitar agendamento de atendimento online para o CAE;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Reduzir o tempo de resposta dos requerimentos;
•
Criar canais funcionais de atendimento por e-mail e telefone;
•
Permitir fazer agendamento online para atendimento no CAE;
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
•
Tempo de resposta com resolução da solicitação;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
SUGESTÕES
•
Promover mais atividade interdisciplinares;
•
Incluir uma disciplina de inglês instrumental na matriz curricular;
•
Manter o estacionamento limpo e organizado;
•
Implementar mais projetos de desenvolvimento de sistemas no curso;
•
Incluir mais tomadas nas salas de aula – a maioria das salas possui no máximo 02 tomadas;
•
Disponibilizar Wifi nos prédios da Unifacs (O que têm disponível nunca está disponível);
•
Manter os bebedouros sempre abastecidos com água (constantemente enfrentamos falta de
agua);
•
Incluir bicicletário nos campos da Unifacs;
•
Implantar câmeras de vigilância para ampliar a segurança no campus e entorno;
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES: O pessoal são educados e prestativos.
FRAGILIDADES: Falta de organização (perda de documentos dos alunos). O espaço (CAE) é pequeno
para a demanda de alunos que esperam atendimento. Falta de sincronização entre o portal financeiro e
o atendimento financeiro. As requisições não são bem gerenciadas gerando longos atrasos e perdas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Os atendentes não são preparados para esclarecer as dúvidas com eficiência. O
acesso a sala de matricula é dificultada por estar próximo da catraca onde existe um grande fluxo de
alunos. O atraso do processo da matricula prejudica o aluno por ficar impossibilitado a acesso de
recursos do curso. Falta de transparência sobre o valor cobrado nas mensalidades do aluno (tendo
divergências muito grades entre valores pagos por alunos do mesmo curso e até turma).
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumento de funcionários formados nos períodos de matricula.
Outros:
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES: A proposta dos alunos poderem avaliar a instituição é de extrema importância.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
555

FRAGILIDADES: O sistema trava várias vezes ou dá erro ao finalizar. Aparece duas vezes o mesmo
professor a ser avaliado e isso dificulta todo o processo de avaliação.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Rever o Sistemas de Avaliação, pois o mesmo tem muitos problemas..
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Outros
O bombeiro presta um ótimo serviço. A disposição da coordenadora em atender os alunos.
A locomoção para o CEI é de difícil acesso para muitos alunos que são de outras cidades. Instalação
de um ponto de ônibus mas próximo do Campus Santa Mônica. Melhorias na manutenção do elevador,
para não prejudicar os alunos com necessidades especiais e um ascensorista para organizar o fluxo de
pessoas que utiliza o serviço.

CURSO DE REDES DE COMPUTADORES
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
(X ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): Redes de Computadores
Coordenador(a): Cleide Tavares Bittencourt Santos
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( X ) FSA
Início: 19:00 Término: 20:30
Nº de participantes:
Estudantes 22
Docentes 11
Colaboradores 0
II - Desenvolvimento
O Seminário de Autoavaliação aconteceu dentro do previsto. Ocorrendo em dois momentos diferentes.
Em um dos momentos o seminário aconteceu para professores e colaboradores e em outro para os
estudantes. O primeiro momento aconteceu dia 08/11/18 das 18:00 às 19:00 na sala 111, contando com
a participação dos docentes, colaboradores, além da coordenação de curso. Na semana seguinte no dia
13/11/18 (terça-feira) das 19:00 às 20:30, nas salas 412 e 410 do campus Santa Mônica, ocorreu o
seminário para os estudantes, tendo como mediador os professores de cada uma das turmas desse dia
da semana.
A divulgação do Seminário aconteceu, basicamente, através do e-mail institucional para os professores
e colaboradores. Não foi realizado comunicado oficial aos estudantes, pois imaginamos que se assim
fizéssemos os estudantes poderiam ir embora e não participar do seminário. A orientação dada aos
professores foi de que deveria ocorrer o seminário no primeiro horário e no segundo deveria ocorrer a
aula normalmente. Tivemos o cuidado de nos certificar pessoalmente com cada um dos professores
quanto a participação em sala no dia da apresentação do seminário para os estudantes.
A reunião foi conduzida por cada um dos professores, seguindo o cronograma da reunião encaminhada
pela DQA: apresentação do SINAES; apresentação da CPA; objetivos do Seminário de Autoavaliação;
apresentação dos Resultados da Avaliação 2017; melhorias implantadas após avaliação de 2017;
propostas sugeridas na avaliação 2018.
Durante a reunião, foram apresentados os resultados da aplicação dos questionários do processo de
avaliação institucional acontecido ano de 2017, inclusive servindo como parâmetro para as discussões e
verificação das melhorias com demonstração através de fotos das melhorias locais.
III - Considerações finais
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A reunião aconteceu em clima de cordialidade entre todos, respeito mútuo, mesmo quando havia
discordância de ideias e sugestões. A participação discente começou timidamente, mas, em seguida,
tanto os estudantes quanto os professores começaram a melhorar a participação.
Percebeu-se nos estudantes à vontade em participar das atividades acadêmicas e ações propostas, o
que é inviabilizado, segundo relatos dos mesmos, pelos compromissos de trabalho que a maioria
assume fora da instituição, visto que os cursos da área de Tecnologia da Informação são noturnos.
O resultado final foi positivo, com algumas melhorias visíveis percebida desde o último seminário.
Entretanto, algumas queixas são anteriores e remanescentes, como os pontos de tomadas nas salas de
aula, melhoria da conexão de wifi e em relação a disponibilização de um laboratório específico de Rede
equipado adequadamente e com uma rede específica sem os bloqueios da rede administrativa para a
prática de Redes possa ser realizada. Como se trata de um curso de tecnologia, os estudantes usam
notebooks com frequência e a todo tempo precisam de rede, Internet e tomadas em sala para seus
trabalhos.
Percebeu-se neste seminário uma melhoria quanto a satisfação relacionada a questões estruturais.
Percebeu-se, também, poucas queixas referentes à qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido
pelos docentes dos cursos. Os estudantes se mostraram bastante empolgados com os resultados que
vem sendo alcançados com as atividades de extensão.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES: Desenvolvimento de atividades práticas.
FRAGILIDADES: Regras de segurança da rede não permite algumas atividades práticas específicas do
curso.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Incentivar visita técnica a outros estabelecimentos
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES: Manter
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Não haver tutor presencial específico da disciplina.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Diminuição da carga horária das disciplinas humanísticas.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Muito conteúdo por avaliação (unidade).
PROPOSTAS DE MELHORIAS. Utilização de atividades paralelas e/ou aumento do número de
avaliações (com a utilização de atividades práticas) regulares durante o semestre.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES: Manter
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Falta De Incentivo/Ajuda a Pesquisa
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Incentivar pesquisa e disponibilizar professor orientador
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Disponibilidade de bolsas com incentivo financeiro, como descontos na
mensalidade ou bolsas oriundas de iniciativas públicas (FAPESB).
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Outros
Tornar o Portal do Aluno mais intuitivo (enxuto) e também mantê-lo sempre atualizado.
Bebedouros: Com opção de agua natural e substituição de bebedouros que estão ruins.
Aumentar segurança externa.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES- Divulgação de vagas de emprego por meio da coordenação do curso.
FRAGILIDADES- Pouca ou nenhuma mobilização para organização de ações sociais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Oportunidade de estagio interno para o corpo discente.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES – Reconhecimento por parte do mercado de trabalho. Geração de oportunidades
de crescimento e engajamento profissional para alunos locais e de cidades circunvizinhas.
FRAGILIDADES – Pouco estimulo para o empreendedorismo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Aumentar o desconto antes do dia 30.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES – Patrocínio da UNIFACS à Campus Party.
FRAGILIDADES- Alunos da instituição não tem desconto nos eventos patrocinados pela Universidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS -Música ao vivo, salão de jogos, sala multimídia, mini cursos de música
dança e teatro. Aulas de libra.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – Mau funcionamento das estruturas de acessibilidade nos campus menores.
PROPOSTAS DE MELHORIAS Opção de alimentação e impressão no campus boulevard . Melhor
sinalização por parte dos professores quanto ao cancelamento das aulas. Disponibilização em cada
sala de um kit docente contendo pincel, apagador, controle do ar e controle do data show.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES – Bons projetores, bons computadores, salas climatizadas, cadeiras acolchoadas.
FRAGILIDADES – Poucas catracas para o fluxo de alunos, falta uma rede com livre navegação para
determinados testes e estudos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Catracas com leitores biométrico.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES- Cadeira rolante de acessibilidade, elevador, rampas de acessibilidade.
FRAGILIDADES – Único elevador para todo o prédio.
PROPOSTAS DE MELHORIAS- Mais elevadores,
Estacionamento
POTENCIALIDADES – Gratuito.
FRAGILIDADES – Poucas vagas para a demanda, baixa iluminação, não há validação de adesivos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Estacionamento para os campus além do Santa Mônica, investir em
iluminação, pavimentar, câmeras de vigilância.
Outros
Controle de ar condicionado por sala
Banheiro (meio andar térreo e 1º andar) – basculante transparente – sensação de falta de privacidade
Liberação das catracas na saída – real necessidade de passar o cartão para a saída (acumulo de
alunos para a saída)
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES - Espaço aberto
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FRAGILIDADES - Algumas cadeiras apresentam defeitos e estão quebradas e sujas no campus Santa
Monica, poucas cestas de lixo, algumas áreas não são totalmente cobertas e molham quando chove.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Fazer a troca das cadeiras danificadas, mais cestas de lixo, ampliação
da cobertura.
Cantina
POTENCIALIDADES - aberta o dia todo
FRAGILIDADES - poucas opções de lanche, campus CEI não possui cantina, os lanches acabam
rápido no horário do intervalo
PROPOSTAS DE MELHORIAS - colocar mais variedade de lanches e uma cantina no campus CEI.
Implantação de máquina de lanches no CEI.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES - caixas de som e projetores em todas as salas
FRAGILIDADES - dificuldade em usar notebook pessoal no projetor para apresentações, por falta de
cabos HDMI
PROPOSTAS DE MELHORIAS - utilização de cabos HDMI e adaptadores VGA-HDMI
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES - manutenção mais regular nas portas dos banheiros e das salas de aula;
FRAGILIDADES - área comum do campus Santa Monica alaga com facilidade quando chove;
PROPOSTAS DE MELHORIAS - ampliar a cobertura da área comum
Laboratórios
POTENCIALIDADES - maioria dos computadores estão adequados para o uso durante as aulas
(programas suprem as necessidades das atividades práticas)
FRAGILIDADES - alguns notebooks do laboratório móvel do campus CEI apresentam problemas de
travamento constantes, alguns programas instalados solicitam licença ao serem utilizados, poucos
laboratórios exclusivos para as turmas de Redes e SI, bancos do laboratório de robótica
desconfortáveis, falta de equipamentos suficientes para as aulas práticas de Redes;
PROPOSTAS DE MELHORIAS - manutenção mais regular dos notebooks, maior disponibilidade de
ferramentas e equipamentos para práticas, mais ambientes exclusivos para as turmas de Redes e SI,
troca dos bancos do lab. de robótica.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES - presença de uma gráfica dentro da instituição
FRAGILIDADES - alto preço de xerox e impressão
PROPOSTAS DE MELHORIAS - mais opções de gráficas para estimular a concorrência e abaixar os
preços
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES - laboratórios e demais ambientes bem conservados e limpos
FRAGILIDADES - às vezes o papel toalha acaba rapidamente
PROPOSTAS DE MELHORIAS - instalação de secadores em vez do uso do papel toalha
Outros
•
Dificuldades em utilizar a rede sem fio em alguns locais do campus Santa Mônica;
•
Problemas na utilização das vagas do estacionamento. Alguns carros param fora das
demarcações, atrapalhando as outras pessoas que querem manobrar ou estacionar (incluir mais
pessoas para fiscalizar);
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
•
Salas para pequenos grupos de estudo com boa estrutura;
•
Horário de atendimento;
•
Bom atendimento da equipe;
•
Disponibilidade de computadores para consulta de livros;
•
Acesso as prateleiras dos livros;
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•
Boa iluminação;
•
Localização/prédio da biblioteca;
FRAGILIDADES
•
Mobiliário;
•
Tamanho da biblioteca;
•
Bancada de estudo individual;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Atualizar o mobiliário;
•
Ampliar o espaço físico da biblioteca;
•
A bancada individual deveria ser isolada por conta do barulho;
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
•
É simples e funcional;
FRAGILIDADES
•
Dificuldade de acesso ao sistema;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Poderia ser integrado com a biblioteca virtual;
•
O sistema informar a prateleira que o livro se encontra;
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
•
Poucos exemplares físicos disponíveis;
•
Pouca variação de autores, temas e edições;
•
Livros obsoletos;
•
Indisponibilidade de leitura do e-book em dispositivos móveis;
•
Não é acessível para deficientes visuais;
•
Acervo de Informática da Biblioteca é precário, com poucos títulos (os que existem estão
desatualizados)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliar a quantidade exemplares físicos;
•
Ampliar o número de autores e edições por temas;
•
Atualizar acervo.
•
Disponibilizar os livros do acervo online para leitura em dispositivos móveis;
•
Tornar acessível para deficientes visuais.
Outros
Sala da biblioteca com goteira
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
•
Tempo curto de disponibilidade de sessão (máximo atual de 5min) por acesso;
•
Poucas opções de itens para requerimento online;
•
Não abrir o blackboard em nova aba quando acessado pelo portal;
•
Não permite alterar o documento de AC após anexada;
•
Área de notícias desatualizada;
•
Não é responsivo;
•
Os sistemas não serem integrados;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliar o tempo de disponibilidade de sessão;
•
Ampliar o número de itens para requerimento online;
•
Abrir o blackboard em nova aba quando acessado pelo portal;
•
Permite alterar o documento de AC após anexada;
•
Manter área de notícias atualizada;
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•
•

Torna responsivo;
Integrar os sistemas.

Portal do Professor
POTENCIALIDADES Facilidade de acesso ao portal por parte dos professores
FRAGILIDADES Problemas de visualização e acesso as APS por parte de alguns estudantes que são
matriculados em turmas por conta das reprovações.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
•
Atendimento/disponibilidade da Coordenação de SI e Redes é excelente, seja atendimento via
meios virtuais ou presencial;
•
Tempo de respostas da Coordenação as solicitações;
FRAGILIDADES
•
Demora no tempo de resposta dos requerimentos;
•
Canal de atendimento por telefone não funciona;
•
Canal de atendimento por e-mail não funciona;
•
Enviar e-mails sem direcionamento de conteúdo;
•
Não possibilitar agendamento de atendimento online para o CAE;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Reduzir o tempo de resposta dos requerimentos;
•
Criar canais funcionais de atendimento por e-mail e telefone;
•
Permitir fazer agendamento online para atendimento no CAE;
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
•
Tempo de resposta com resolução da solicitação;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
SUGESTÕES
•
Promover mais atividade interdisciplinares;
•
Incluir uma disciplina de inglês instrumental na matriz curricular;
•
Manter o estacionamento limpo e organizado;
•
Implementar mais projetos de desenvolvimento de sistemas no curso;
•
Incluir mais tomadas nas salas de aula – a maioria das salas possui no máximo 02 tomadas;
•
Disponibilizar Wifi nos prédios da Unifacs (O que têm disponível nunca está disponível);
•
Manter os bebedouros sempre abastecidos com água (constantemente enfrentamos falta de
agua);
•
Incluir bicicletário nos campos da Unifacs;
•
Implantar câmeras de vigilância para ampliar a segurança no campus e entorno;
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES: O pessoal são educados e prestativos.
FRAGILIDADES: Falta de organização (perda de documentos dos alunos). O espaço (CAE) é pequeno
para a demanda de alunos que esperam atendimento. Falta de sincronização entre o portal financeiro e
o atendimento financeiro. As requisições não são bem gerenciadas gerando longos atrasos e perdas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Processo de matrícula

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
561

POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Os atendentes não são preparados para esclarecer as dúvidas com eficiência. O
acesso a sala de matricula é dificultada por estar próximo da catraca onde existe um grande fluxo de
alunos. O atraso do processo da matricula prejudica o aluno por ficar impossibilitado a acesso de
recursos do curso. Falta de transparência sobre o valor cobrado nas mensalidades do aluno (tendo
divergências muito grades entre valores pagos por alunos do mesmo curso e até turma).
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumento de funcionários formados nos períodos de matricula.
Outros:
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES: A proposta dos alunos poderem avaliar a instituição é de extrema importância.
FRAGILIDADES: O sistema trava várias vezes ou dá erro ao finalizar. Aparece duas vezes o mesmo
professor a ser avaliado e isso dificulta todo o processo de avaliação.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Rever o Sistemas de Avaliação, pois o mesmo tem muitos problemas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Outros
O bombeiro presta um ótimo serviço. A disposição da coordenadora em atender os alunos.
A locomoção para o Campus Boulevard é de difícil acesso para muitos alunos que são de outras
cidades. Instalação de um ponto de ônibus mas próximo do Campus Santa Mônica. Melhorias na
manutenção do elevador, para não prejudicar os alunos com necessidades especiais e um ascensorista
para organizar o fluxo de pessoas que utiliza o serviço. Aumento da quantidade de catracas, para
melhorar o fluxo e agilizar o processo, a mesma não controla da forma devida quem tem acesso ao

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
(X ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): Sistemas de Informação
Coordenador(a): Cleide Tavares Bittencourt Santos
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( X ) FSA
Início: 19:00 Término: 20:30
Nº de participantes:
Estudantes 60
Docentes 11
Colaboradores 0
II - Desenvolvimento
O Seminário de Autoavaliação aconteceu dentro do previsto. Ocorrendo em dois momentos diferentes.
Em um dos momentos o seminário aconteceu para professores e colaboradores e em outro para os
estudantes. O primeiro momento aconteceu dia 08/11/18 das 18:00 às 19:00 na sala 111, contando com
a participação dos docentes, colaboradores, além da coordenação de curso. Na semana seguinte no dia
13/11/18 (terça-feira) das 19:00 às 20:30, nas salas 101, 410 do campus Santa Mônica, Laboratório de
Informática do campus Getúlio Vargas e no Laboratório Móvel do campus CEI, ocorreu o seminário para
os estudantes, tendo como mediador os professores de cada uma das turmas desse dia da semana.
A divulgação do Seminário aconteceu, basicamente, através do e-mail institucional para os professores
e colaboradores. Não foi realizado comunicado oficial aos estudantes, pois imaginamos que se assim
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fizéssemos os estudantes poderiam ir embora e não participar do seminário. A orientação dada aos
professores foi de que deveria ocorrer o seminário no primeiro horário e no segundo deveria ocorrer a
aula normalmente. Tivemos o cuidado de nos certificar pessoalmente com cada um dos professores
quanto a participação em sala no dia da apresentação do seminário para os estudantes.
A reunião foi conduzida por cada um dos professores, seguindo o cronograma da reunião encaminhada
pela DQA: apresentação do SINAES; apresentação da CPA; objetivos do Seminário de Autoavaliação;
apresentação dos Resultados da Avaliação 2017; melhorias implantadas após avaliação de 2017;
propostas sugeridas na avaliação 2018.
Durante a reunião, foram apresentados os resultados da aplicação dos questionários do processo de
avaliação institucional acontecido ano de 2017, inclusive servindo como parâmetro para as discussões e
verificação das melhorias com demonstração através de fotos das melhorias locais.
III - Considerações finais
A reunião aconteceu em clima de cordialidade entre todos, respeito mútuo, mesmo quando havia
discordância de ideias e sugestões. A participação discente começou timidamente, mas, em seguida,
tanto os estudantes quanto os professores começaram a melhorar a participação.
Percebeu-se nos estudantes à vontade em participar das atividades acadêmicas e ações propostas, o
que é inviabilizado, segundo relatos dos mesmos, pelos compromissos de trabalho que a maioria
assume fora da instituição, visto que os cursos da área de Tecnologia da Informação são noturnos.
O resultado final foi positivo, com algumas melhorias visíveis percebida desde o último seminário.
Entretanto, algumas queixas são anteriores e remanescentes, como os pontos de tomadas nas salas de
aula e melhoria da conexão de wifi. Como se trata de um curso de tecnologia, os estudantes usam
notebooks com frequência e a todo tempo precisam de rede, Internet e tomadas em sala para seus
trabalhos.
Percebeu-se neste seminário uma melhoria quanto a satisfação relacionada a questões estruturais.
Percebeu-se, também, poucas queixas referentes à qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido
pelos docentes dos cursos. Os estudantes se mostraram bastante empolgados com os resultados que
vem sendo alcançados com as atividades de extensão, mas relataram que sentiram falta do eixo da
pesquisas desenvolvidas pelo curso SI.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES: Desenvolvimento de atividades práticas.
FRAGILIDADES: Regras de segurança da rede não permite algumas atividades práticas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Incentivar visita técnica a outros estabelecimentos
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES: Manter
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Não haver tutor presencial específico da disciplina.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Diminuição da carga horária das disciplinas humanísticas.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Muito conteúdo por avaliação (unidade).
PROPOSTAS DE MELHORIAS. Utilização de atividades paralelas e/ou aumento do número de
avaliações (com a utilização de atividades práticas) regulares durante o semestre.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES: Manter
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Falta De Incentivo/Ajuda a Pesquisa
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Incentivar pesquisa e disponibilizar professor orientador
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Disponibilidade de bolsas com incentivo financeiro, como descontos na
mensalidade ou bolsas oriundas de iniciativas públicas (FAPESB).
Outros
Tornar o Portal do Aluno mais intuitivo (enxuto) e também mantê-lo sempre atualizado.
Bebedouros: Com opção de agua natural e substituição de bebedouros que estão ruins.
Aumentar segurança externa.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES- Divulgação de vagas de emprego por meio da coordenação do curso.
FRAGILIDADES- Pouca ou nenhuma mobilização para organização de ações sociais.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Oportunidade de estagio interno para o corpo discente.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES – Reconhecimento por parte do mercado de trabalho. Geração de oportunidades
de crescimento e engajamento profissional para alunos locais e de cidades circunvizinhas.
FRAGILIDADES – Pouco estimulo para o empreendedorismo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Aumentar o desconto antes do dia 30.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES – Patrocínio da UNIFACS à Campus Party.
FRAGILIDADES- Alunos da instituição não tem desconto nos eventos patrocinados pela Universidade.
PROPOSTAS DE MELHORIAS -Música ao vivo, salão de jogos, sala multimídia, mini cursos de música
dança e teatro. Aulas de libra.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – Mau funcionamento das estruturas de acessibilidade nos campus menores.
PROPOSTAS DE MELHORIAS Opção de alimentação e impressão no campus boulevard . Melhor
sinalização por parte dos professores quanto ao cancelamento das aulas.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES – Bons projetores, bons computadores, salas climatizadas, cadeiras acolchoadas.
FRAGILIDADES – Poucas catracas para o fluxo de alunos, falta uma rede com livre navegação para
determinados testes e estudos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Catracas com leitores biométrico.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES- Cadeira rolante de acessibilidade, elevador, rampas de acessibilidade.
FRAGILIDADES – Único elevador para todo o prédio.
PROPOSTAS DE MELHORIAS- Mais elevadores,
Estacionamento
POTENCIALIDADES – Gratuito.
FRAGILIDADES – Poucas vagas para a demanda, baixa iluminação, não há validação de adesivos.
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PROPOSTAS DE MELHORIAS – Estacionamento para os campus além do Santa Mônica, investir em
iluminação, pavimentar, câmeras de vigilância.
Outros
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES - Espaço aberto
FRAGILIDADES - Algumas cadeiras apresentam defeitos e estão quebradas e sujas no campus Santa
Monica, poucas cestas de lixo, algumas áreas não são totalmente cobertas e molham quando chove.
PROPOSTAS DE MELHORIAS - Fazer a troca das cadeiras danificadas, mais cestas de lixo, ampliação
da cobertura.
Cantina
POTENCIALIDADES - aberta o dia todo
FRAGILIDADES - poucas opções de lanche, campus CEI não possui cantina, os lanches acabam
rápido no horário do intervalo
PROPOSTAS DE MELHORIAS - colocar mais variedade de lanches e uma cantina no campus CEI.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES - caixas de som e projetores em todas as salas
FRAGILIDADES - dificuldade em usar notebook pessoal no projetor para apresentações, por falta de
cabos HDMI
PROPOSTAS DE MELHORIAS - utilização de cabos HDMI e adaptadores VGA-HDMI
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES - manutenção mais regular nas portas dos banheiros e das salas de aula;
FRAGILIDADES - área comum do campus Santa Monica alaga com facilidade quando chove;
PROPOSTAS DE MELHORIAS - ampliar a cobertura da área comum
Laboratórios
POTENCIALIDADES - maioria dos computadores estão adequados para o uso durante as aulas
(programas suprem as necessidades das atividades práticas)
FRAGILIDADES - alguns notebooks do laboratório móvel do campus CEI apresentam problemas de
travamento constantes, alguns programas instalados solicitam licença ao serem utilizados, poucos
laboratórios exclusivos para as turmas de Redes e SI, bancos do laboratório de robótica
desconfortáveis, falta de equipamentos suficientes para as aulas práticas de Redes;
PROPOSTAS DE MELHORIAS - manutenção mais regular dos notebooks, maior disponibilidade de
ferramentas e equipamentos para práticas, mais ambientes exclusivos para as turmas de Redes e SI,
troca dos bancos do lab. de robótica.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES - presença de uma gráfica dentro da instituição
FRAGILIDADES - alto preço de xerox e impressão
PROPOSTAS DE MELHORIAS - mais opções de gráficas para estimular a concorrência e abaixar os
preços
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES - laboratórios e demais ambientes bem conservados e limpos
FRAGILIDADES - às vezes o papel toalha acaba rapidamente
PROPOSTAS DE MELHORIAS - instalação de secadores em vez do uso do papel toalha
Outros
•
Dificuldades em utilizar a rede sem fio em alguns locais do campus Santa Mônica;
•
Problemas na utilização das vagas do estacionamento. Alguns carros param fora das
demarcações, atrapalhando as outras pessoas que querem manobrar ou estacionar (incluir mais
pessoas para fiscalizar);
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
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POTENCIALIDADES
•
Salas para pequenos grupos de estudo com boa estrutura;
•
Horário de atendimento;
•
Bom atendimento da equipe;
•
Disponibilidade de computadores para consulta de livros;
•
Acesso as prateleiras dos livros;
•
Boa iluminação;
•
Localização/prédio da biblioteca;
FRAGILIDADES
•
Mobiliário;
•
Tamanho da biblioteca;
•
Bancada de estudo individual;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Atualizar o mobiliário;
•
Ampliar o espaço físico da biblioteca;
•
A bancada individual deveria ser isolada por conta do barulho;
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
•
É simples e funcional;
FRAGILIDADES
•
Dificuldade de acesso ao sistema;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Poderia ser integrado com a biblioteca virtual;
•
O sistema informar a prateleira que o livro se encontra;
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
•
Poucos exemplares físicos disponíveis;
•
Pouca variação de autores, temas e edições;
•
Livros obsoletos;
•
Indisponibilidade de leitura do e-book em dispositivos móveis;
•
Não é acessível para deficientes visuais;
•
Acervo de Informática da Biblioteca é precário, com poucos títulos (os que existem estão
desatualizados)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliar a quantidade exemplares físicos;
•
Ampliar o número de autores e edições por temas;
•
Atualizar acervo.
•
Disponibilizar os livros do acervo online para leitura em dispositivos móveis;
•
Tornar acessível para deficientes visuais.
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
•
Tempo curto de disponibilidade de sessão (máximo atual de 5min) por acesso;
•
Poucas opções de itens para requerimento online;
•
Não abrir o blackboard em nova aba quando acessado pelo portal;
•
Não permite alterar o documento de AC após anexada;
•
Área de notícias desatualizada;
•
Não é responsivo;
•
Os sistemas não serem integrados;
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Ampliar o tempo de disponibilidade de sessão;
•
Ampliar o número de itens para requerimento online;
•
Abrir o blackboard em nova aba quando acessado pelo portal;
•
Permite alterar o documento de AC após anexada;
•
Manter área de notícias atualizada;
•
Torna responsivo;
•
Integrar os sistemas.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
•
Atendimento/disponibilidade da Coordenação de SI e Redes é excelente, seja atendimento via
meios virtuais ou presencial;
•
Tempo de respostas da Coordenação as solicitações;
FRAGILIDADES
•
Demora no tempo de resposta dos requerimentos;
•
Canal de atendimento por telefone não funciona;
•
Canal de atendimento por e-mail não funciona;
•
Enviar e-mails sem direcionamento de conteúdo;
•
Não possibilitar agendamento de atendimento online para o CAE;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
Reduzir o tempo de resposta dos requerimentos;
•
Criar canais funcionais de atendimento por e-mail e telefone;
•
Permitir fazer agendamento online para atendimento no CAE;
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
•
Tempo de resposta com resolução da solicitação;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
SUGESTÕES
•
Promover mais atividade interdisciplinares;
•
Incluir uma disciplina de inglês instrumental na matriz curricular;
•
Manter o estacionamento limpo e organizado;
•
Implementar mais projetos de desenvolvimento de sistemas no curso;
•
Incluir mais tomadas nas salas de aula – a maioria das salas possui no máximo 02 tomadas;
•
Disponibilizar Wifi nos prédios da Unifacs (O que têm disponível nunca está disponível);
•
Manter os bebedouros sempre abastecidos com água (constantemente enfrentamos falta de
agua);
•
Incluir bicicletário nos campos da Unifacs;
•
Implantar câmeras de vigilância para ampliar a segurança no campus e entorno;
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES: O pessoal são educados e prestativos.
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FRAGILIDADES: Falta de organização (perda de documentos dos alunos). O espaço (CAE) é pequeno
para a demanda de alunos que esperam atendimento. Falta de sincronização entre o portal financeiro e
o atendimento financeiro. As requisições não são bem gerenciadas gerando longos atrasos e perdas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Os atendentes não são preparados para esclarecer as dúvidas com eficiência. O
acesso a sala de matricula é dificultada por estar próximo da catraca onde existe um grande fluxo de
alunos. O atraso do processo da matricula prejudica o aluno por ficar impossibilitado a acesso de
recursos do curso. Falta de transparência sobre o valor cobrado nas mensalidades do aluno (tendo
divergências muito grades entre valores pagos por alunos do mesmo curso e até turma).
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumento de funcionários formados nos períodos de matricula.
Outros:
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES: A proposta dos alunos poderem avaliar a instituição é de extrema importância.
FRAGILIDADES: O sistema trava várias vezes ou dá erro ao finalizar. Aparece duas vezes o mesmo
professor a ser avaliado e isso dificulta todo o processo de avaliação.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES: Rever o Sistemas de Avaliação, pois o mesmo tem muitos problemas..
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Outros
O bombeiro presta um ótimo serviço. A disposição da coordenadora em atender os alunos.
A locomoção para o Campus Boulevard é de difícil acesso para muitos alunos que são de outras
cidades. Instalação de um ponto de ônibus mas próximo do Campus Santa Mônica. Melhorias na
manutenção do elevador, para não prejudicar os alunos com necessidades especiais e um ascensorista
para organizar o fluxo de pessoas que utiliza o serviço. Aumento da quantidade de catracas, para
melhorar o fluxo e agilizar o processo, a mesma não controla da forma devida quem tem acesso ao

ESCOLA DE COMUNICAÇÃO, DESIGN E EDUCAÇÃO
FEIRA DE SANTANA
CURSO DESIGN DE INTERIORES
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( ) ECDE
( X ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): _DESIGN DE INTERIORES
Coordenador(a): IDEVALDO JOSÉ DOS SANTOS
Data da reunião: __13/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( X ) FSA
Início: ___:___
Término: ___:___
Nº de participantes:
Estudantes 70
Docentes 04
Colaboradores
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II - Desenvolvimento
Os professores apresentaram o template sobre o Seminário demonstrando a história e a importante do
cumprimento dessa atividade para gerar as informações mais adequadas para melhorias de inúmeros
aspectos importantes dentro de uma Instituição de Ensino Superior. No mais, apresentou as melhorias
solicitadas por outras pesquisas anteriores demonstrando o antes e depois, além de apresentar os
membros que compõem a CPA, propondo assim, um diálogo mais aberto a respeito do ambiente
comum a todos.
III - Considerações finais
As reuniões ocorreram simultaneamente nas salas de forma tranquila onde todos os alunos
participaram de forma harmônica e respeitosamente. A reunião contou com a participação de
estudantes e docentes de forma adequada, tendo o resultado positivo no final da atividade.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
A maioria dos professores não tem domínio de metodologia
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Mudar a estrutura da sala. Contratar professores especialistas na matéria a lecionar.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES:
Visitas técnicas.
FRAGILIDADES:
Não opinaram
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Ter laboratórios específicos para as práticas das disciplinas.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES:
não se aplica
FRAGILIDADES:
não se aplica
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
não se aplica
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES:
Estão de acordo com o que é dado em sala de aula
FRAGILIDADES:
Limitado. Não deveriam ser obrigatórias
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
Não opinaram
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
não opinaram
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
Pouco incentivo à extensão
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
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Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
não opinaram
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
não opinaram
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES:
Não souberam ou não opinaram
FRAGILIDADES:
Não souberam ou não opinaram
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Não souberam ou não opinaram
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES:
Não souberam ou não opinaram
FRAGILIDADES:
Não souberam ou não opinaram
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Não souberam ou não opinaram
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES:
Não souberam ou não opinaram
FRAGILIDADES:
Não souberam ou não opinaram
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Não souberam ou não opinaram
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
Satisfatório mas não tem tomadas. Sem laboratório para aula prática, especialmente maquete.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
instalar tomadas para notebooks, celulares.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
nem sempre funcionam
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Estacionamento
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES:
Péssimo. Poucas vagas. Engarrafado. Mal estruturado. Perigoso.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
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Ampliar o estacionamento. E pôr seguranças.
Outros
INFRAESTRUTURA
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES:
variedade.
FRAGILIDADES:
pequeno, mal organizado, poucas cadeiras e mesas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
melhoria do ambiente e retirar planta com espinhos.
Cantina
POTENCIALIDADES:
não tem.
FRAGILIDADES:
demora no atendimento, valor não acessível
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
variedade de lanches, preço acessível, melhoria de atendimento, pelo menos mais uma cantina.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES:
presente em todas as salas.
FRAGILIDADES:
alguns equipamentos são antigos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
equipamentos mais modernos.
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES:
estruturas conservadas
FRAGILIDADES:
não tem.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
não tem.
Laboratórios
POTENCIALIDADES:
boa quantidade e qualidade de equipamentos.
FRAGILIDADES:
licença de software.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
aumento do número de licenças, regularizar o acesso ao computador.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES:
acessibilidade.
FRAGILIDADES:
monopólio, alto custo operacional, baixa qualidade de impressão.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
impressão colorida, diminuição do custo, melhora no atendimento.
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES:
frequência e eficiência na limpeza.
FRAGILIDADES:
falta de limpeza em algumas salas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
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limpeza frequente, cria um espaço de comunicação para os discentes identificarem problemas.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
Satisfatória.
FRAGILIDADES
Número de salas insuficientes para o número de alunos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumento das salas de estudos na biblioteca.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
Não utilizado pela turma.
FRAGILIDADES
Não se aplica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Não se aplica.
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
Bom atendimento.
FRAGILIDADES
Poucos livros para a quantidade de alunos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumento do acervo de livros.
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Fácil entendimento e didática.
FRAGILIDADES
Portal financeiro sempre trava.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o sistema de gestão do site.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
Todos mandam o material didático.
FRAGILIDADES
Sistema com dificuldade de acesso.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o sistema para todos os alunos, pois alguns conseguem acessar e outros não.
Intranet
POTENCIALIDADES
Não tem.
FRAGILIDADES
Não funciona.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o sinal e aumentar a velocidade.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
Não tem.
FRAGILIDADES
Falta de comunicação do coordenador com a turma, as informações demoram de chegar até os alunos
e na maioria das vezes nem chegam.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
572

PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a comunicação entre coordenadores/professores para que as informações cheguem até aos
alunos, principalmente sobre os eventos.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
Não tem.
FRAGILIDADES
Nunca funciona e quando atendem não atende a demanda do aluno, não sabem passar para o setor
responsável.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Qualificação dos atendentes para melhor direcionamento dos assuntos questionados pelos alunos.
Outros
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES:
Ar condicionado e Água.
FRAGILIDADES
Má qualidade do atendimento, mal funcionamento do WIFI.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Qualificação da equipe de atendimento, pois alguns dos atendentes são mal-educados e não tratam
bem os clientes (alunos).
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
Rapidez na entrega da senha.
FRAGILIDADES
Demora na realização das matriculas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumentar o número de funcionários para agilizar a realização da matricula.
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
A disciplina de Design Mobiliário está satisfatória, pois o professor presta suporte ao aluno, dá atenção
nos exercícios, acompanha todo as atividades e reconhece o potencial do aluno.
FRAGILIDADES
Os professores das disciplinas Comportamento e Cores, Projeto Residencial e Perspectivas precisam
dá um suporte melhor para os alunos. A disciplina Projeto Residencial, tem muita atividade para pouco
tempo e suporte necessário. A disciplina Perspectivas, ministrada pelo professor Fred, falta de didática
e dinâmica, método de ensino complexo, falta as aulas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ter monitores nas aulas de Projeto Residencial para auxiliar a professora.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
Parcialmente satisfatória.
FRAGILIDADES
Muitas atividades para pouco tempo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhor organização das atividades nas unidades.
Outros

CURSO DE PEDAGOGIA
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RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENDH
( ) ECS
( x ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): PEDAGOGIA
Coordenador(a):FRANCIS ROSE MIRANDA TEIXEIRA
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
Início: 19H 00 Término: 20H 30\
8H 40 ás 11h 20
Nº de participantes:
Estudantes : 36
Docentes: 2
Colaboradores : 0

( X ) FSA

II - Desenvolvimento
O Seminário de Autoavaliação aconteceu sem maiores dificuldades. Foram priorizados dois momentos
diferentes. Para professores e colaboradores e em outro para os estudantes. O primeiro momento
aconteceu dia 08/11/18 das 18:00 às 19:00 na sala 111, contando com a participação dos docentes,
colaboradores, além da coordenação de curso. Na semana seguinte no dia 13/11/18 (terça-feira) das
19:00 às 20:30, nas salas de aulas dos alunos do curso de Pedagogia do campus Santa Mônica,
A divulgação do Seminário aconteceu, basicamente, através do e-mail institucional para os professores
e colaboradores. Não foi realizado comunicado oficial aos estudantes, pois concluímos que os mesmos
poderiam não vir ou não participar do seminário. A orientação dada aos professores foi de que deveria
ocorrer o seminário no primeiro horário e no segundo deveria ocorrer a aula normalmente.
Buscamos nos certificar com cada professor, quanto a participação em sala no dia da apresentação do
seminário para os estudantes.
A reunião foi dirigida por cada um dos professores, oportunizando o cronograma pre estabelecido na
reunião encaminhada pela DQA: apresentação do SINAES; apresentação da CPA; objetivos do
Seminário de Autoavaliação; apresentação dos Resultados da Avaliação 2017; melhorias implantadas
após avaliação de 2017; propostas sugeridas na avaliação 2018.
No decorrer da reunião, foram apresentados os resultados da aplicação dos questionários do processo
de avaliação institucional acontecido ano de 2017, inclusive servindo como parâmetro para as
discussões e verificação das melhorias com demonstração através de fotos das melhorias locais.
III - Considerações finais
A reunião aconteceu de forma significativa, respeito, reflexões, mesmo quando havia discordância de
ideias e sugestões. Notou-se uma certa dificuldade em apontar as falhas e foi pontuado para os
mesmos que aquele era o momento de refletir e buscar caminhos e que para todo e qualquer
crescimento se faz necessário o repensar de práticas e posturas. Assim começaram a melhorar a
participação.
Percebeu-se nos estudantes à vontade em participar das atividades acadêmicas e ações Foi pontuado
um desejo maior de envolvimento nas atividades da universidade bem como, salientado pelos mesmo o
envolvimento entre os cursos para fórum, segundo relatos dos mesmos,
As mudanças estruturais foram elogiadas e perceptíveis pelos mesmos. Percebeu-se, também, poucas
queixas referentes à qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos docentes dos cursos. As
propostas de empregabilidade em Pedagogia são bem importantes para os mesmo, ratificam que “há
sempre vida na universidade”. A montagem da brinquedoteca foi um ponto super importante para o
curso, e o envolvimento dos alunos com a mesma.
A reunião aconteceu de forma tranquila e transparente, os alunos se sentiram à vontade para relatar os
problemas e as potencialidades da instituição.
ANÁLISE DOS INDICADORES
INFRAESTRUTURA
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Secretaria Geral
Atendimento ao discente
Potencialidades: boa receptividade.
Fragilidades: demora no atendimento, não resolução dos problemas, falta de informação, falta
de esclarecimento, descaso com o problema do aluno, falta de fiscalização, banheiro sempre em
manutenção.
Propostas de melhorias: retorno ao problema que foi levado com mais celeridade.
Processo de matrícula
Potencialidades: clareza no processo, brindes, sistema de informação tecnológico, ótimo prazo.
Fragilidades: demora no atendimento, alteração errônea no valor da mensalidade, dificuldade
na resolução do problema.
Propostas de melhorias: agilidade no processo de matricula, comunicação interna.
Área de alimentação e convivência
Potencialidades: variedade de opção.
Fragilidades: poucas mesas para alimentação.
Propostas de melhorias: maior quantidade de mesas, ampliação da área, acessibilidade.
Cantina
Potencialidades: bom atendimento, variedade de opções.
Fragilidades: preço alto dos alimentos.
Propostas de melhorias: diminuição do preço.
Recursos audiovisuais e multimídia
Potencialidades: ótimos recursos, disponibilidade.
Fragilidades: falta do controle de slide, falta de som de qualidade.
Propostas de melhorias: melhoria na qualidade do som, acesso ao controle de slide.
Recuperação e conservação das instalações físicas
Potencialidades: boa iluminação, salas climatizadas, bom funcionamento dos ar-condicionados.
Fragilidades: alagamento da área externa, alagamento do estacionamento.
Propostas de melhorias: aumentar o campus, aumentar a manutenção dos elevadores.
Laboratórios
Potencialidades: quantidade suficiente de computadores, rapidez da internet.
Fragilidades: alguns teclados não funcionam.
Propostas de melhorias: troca dos teclados com defeito.
Serviços de reprografia
Potencialidades: preço justo,
Fragilidades: não existência de outro serviço, falta de impressão colorida.
Propostas de melhorias: existência de mais opções de serviços.
Higienização das instalações
Potencialidades: banheiro sempre limpo.
Fragilidades: banheiro masculino com problema.
Propostas de melhorias: maior sinalização, maior quantidade de lixeiras.

Biblioteca
Potencialidades: bom atendimento, boa infraestrutura.
Fragilidades: poucos livros para pedagogia.
Propostas de melhorias: trazer mais exemplares para biblioteca física.
Serviço de reserva de livro pela internet
Potencialidades: renovação, rapidez e acessibilidade
Fragilidades:
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Propostas de melhorias:
Acervo bibliográfico
Potencialidades: não possui para o curso de pedagogia
Fragilidades: poucos livros
Propostas de melhorias: aumentar a quantidade do acervo
Comunicação
Portal do Estudante
Potencialidades: boa.
Fragilidades: disciplinas ead.
Propostas de melhorias: maior quantidade de tutores.
Portal do Professor
Potencialidades: não se aplica
Fragilidades: não se aplica
Propostas de melhorias:
Intranet
Potencialidades: desconhecem
Fragilidades: não se aplica
Propostas de melhorias: não se aplica
Comunicação interna
Potencialidades:
Fragilidades: falta de apoio nos corredores.
Propostas de melhorias: maior quantidade de apoio (funcionários)
Ouvidoria
Potencialidades: ótimo recurso
Fragilidades: não se aplica
Propostas de melhorias: não se aplica
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES: PERGUNTAS CLARAS.
FRAGILIDADES: QUESTIONÁRIOS MUITO LONGOS.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: PERGUNTAS MAIS OBJETIVAS, QUESTIONÁRIO MENOR E
NÃO REPETITIVO.
Sistema de coleta
Potencialidades: perfeito.
Fragilidades: falta de conscientização dos alunos sobre coleta seletiva.
Propostas de melhorias: conscientização dos alunos.
Outros
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
Criativas
Atualizadas
Produtivas
Dinâmicas
Ludicidade
FRAGILIDADES
Não existe
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
Necessidades supridas
RELAÇÃO TEORIA/PRÁTICA
POTENCIALIDADES
Busca de maior conhecimento;
Os referenciais teóricos discutidos durante as aulas sustentam a nossa prática pedagógica.
FRAGILIDADES
Nada a declarar.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Nada a declarar.
DISCIPLINAS HUMANÍSTICAS
POTENCIALIDADES
Aprimoramento dos conhecimentos dos trabalhos acadêmicos;
FRAGILIDADES
Realização da disciplina em ead
PROPOSTAS DE MELHORIAS
•
REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLICA PRESENCIALMENTE
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM
POTENCIALIDADES
Há variedades de ferramentas de avaliação, que fazem o aluno crescer através das diversas
formas de conteúdo exposto.
FRAGILIDADES
Não se aplica.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Não se aplica.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES
POTENCIALIDADES
Temos retorno dos docentes.
FRAGILIDADES
Nada a declarar.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Nada a declarar.
ACESSO E INCENTIVO A PESQUISA
POTENCIALIDADES
Incentivo para leitura;
Estímulos;
Busca de novos conhecimentos através de fontes propostas.
FRAGILIDADES
O acervo da biblioteca física, não supre as necessidade do curso.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Investir em bibliografias e materiais teóricos para pesquisa.
Acesso e incentivo a monitoria
Potencialidades
Fragilidades
Propostas de melhorias
OUTROS
Eventos ofertados pela instituição UNIFACS ao curso de pedagogia, não nos da
reconhecimento nem visibilidade devida;
Os professores da instituição que sentem interessem em incluir os alunos de pedagogia nos
eventos, não apresentam de forma alguma o projeto pedagógico aos alunos;
Não fazem publicidade com o curso de Pedagogia;
Ponto de ônibus longe da instituição ocasionando assaltos.
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CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( X ) ECDE
( ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Coordenador(a): __IDEVALDO JOSÉ DOS SANTO
Data da reunião: _13_/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( X ) FSA
Início: ___:___
Término: ___:___
Nº de participantes:
Estudantes 54
Docentes 03
Colaboradores
Modalidade EAD
II - Desenvolvimento
Os professores apresentaram o template sobre o Seminário demonstrando a história e a importante do
cumprimento dessa atividade para gerar as informações mais adequadas para melhorias de inúmeros
aspectos importantes dentro de uma Instituição de Ensino Superior. No mais, apresentou as melhorias
solicitadas por outras pesquisas anteriores demonstrando o antes e depois, além de apresentar os
membros que compõem a CPA, propondo assim, um diálogo mais aberto a respeito do ambiente
comum a todos.
III - Considerações finais
As reuniões ocorreram simultaneamente nas salas de forma tranquila onde todos os alunos
participaram de forma harmônica e respeitosamente. A reunião contou com a participação de
estudantes e docentes de forma adequada, tendo o resultado positivo no final da atividade.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
- Disponibilidade do laboratório;
FRAGILIDADES
- Programas e licenças expirados;
- Internet precária;
- Falta de livros físicos para publicidade e propaganda;
- Mudança na plataforma da biblioteca digital;
- DISCIPLINA EAD;
- disciplina ead que poderia ser presencial “Empreendedorismo”;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Tirar prova presencial, já que não tem aula presencial;
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
- Satisfação;
FRAGILIDADES
- Slide demais;
- Visita técnica;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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- Diminuir o uso excessivo de slides;
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
- Colabora com a carreira do estudante;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
- Material didático em conformidade com os slides;
FRAGILIDADES
- Av1 tendo nota máxima 10, sem atividades avaliativas na somatória do processo;
- Fórum da disciplina Ead, não funciona;
- AIC como método avaliativo;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Divisão da Av1 em trabalhos e prova;
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- Demora da postagem dos resultados;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
- Pesquisa em sala de aula;
FRAGILIDADES
- Falta do incentivo a pesquisa na área do curso como artigo;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Criação de grupos de pesquisas científicas;
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES:
- programas de desenvolvimento como o INTEGRA.
FRAGILIDADES:
- poucos exemplos para nossa área
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- criação de programas de desenvolvimento para nossa área.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES:
- Integração de eventos com a sociedade.
FRAGILIDADES:
- poucos exemplos para nossa área.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- criação de programas de desenvolvimento para nossa área.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES:
- FUSCA, WeekON, ASCENDO.
FRAGILIDADES:
- Curso de idiomas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- trazer mais cursos de idiomas.
Outros
INFRAESTRUTURA
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Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES:
- equipamentos de boa qualidade.
FRAGILIDADES:
- equipamento de som de baixa qualidade, sala escura.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- todas as paredes da sala branca, sem tijolinho, e canos a mostra, mais tomadas, cadeiras para alunos
acima do peso
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES:
- manutenção muito efetiva.
FRAGILIDADES:
- cadeiras com problema no recosto e braços, renovação da licença de software.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- troca nas cadeiras das salas, mais licenças de software.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES:
- bem estruturado.
FRAGILIDADES:
- transição do estacionamento para o prédio.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- faixa elevada para pedestres.
Estacionamento
POTENCIALIDADES:
- é organizado, tem vigilância.
FRAGILIDADES:
- falta capinar, não tem vagas o suficiente.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- cimentar todo o estacionamento
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES:
- variedade.
FRAGILIDADES:
- pequeno, mal organizado, poucas cadeiras e mesas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- melhoria do ambiente e retirar planta com espinhos.
Cantina
POTENCIALIDADES:
- não tem.
FRAGILIDADES:
- demora no atendimento, valor não acessível
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- variedade de lanches, preço acessível, melhoria de atendimento, pelo menos mais uma cantina.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES:
- presente em todas as salas.
FRAGILIDADES:
- alguns equipamentos são antigos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- equipamentos mais modernos.
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES:
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- estruturas conservadas
FRAGILIDADES:
- não tem.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: não tem.
Laboratórios
POTENCIALIDADES:
- boa quantidade e qualidade de equipamentos.
FRAGILIDADES:
- licença de software.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- aumento do número de licenças, regularizar o acesso ao computador.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES:
- acessibilidade.
FRAGILIDADES:
- monopólio, alto custo operacional, baixa qualidade de impressão.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- impressão colorida, diminuição do custo, melhoria no atendimento.
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES:
- frequência e eficiência na limpeza.
FRAGILIDADES:
- falta de limpeza em algumas salas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- limpeza frequente, cria um espaço de comunicação para os discentes identificarem problemas.

Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
- ar-condicionado
- atendimento
- salas de estudo
FRAGILIDADES
- poucas salas de estudos
- pouco espaço da biblioteca (geral)
- poucos livros do mesmo autor
- acústica ruim (escuta barulhos das salas em volta)
- não possui guarda-volumes para guardar os materiais
- wifi não funciona na biblioteca
- poucos livros disponíveis de publicidade e propaganda
- comodidade ruim
propostas de melhorias
- criação dos guardas volumes
- aumentar o espaço
- colocar quadro nas salas de estudo
- investimento em isolamento acústico
- aumentar o acervo de mesmo autor (livros)
- aumento da quantidade de empréstimo de livros (de 3 para 5)
- aumento do acervo de livros de publicidade e propaganda
- colocar computador nas salas da biblioteca
- aumentar comodidade
- orientação de uso da biblioteca (pessoal e virtual)
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
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- comodidade
- acessibilidade
FRAGILIDADES
- a página não é formatada para celular
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- criação de um aplicativo para celular
- mini curso orientando uso da biblioteca
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
- conservação dos livros
- facilidade de encontrar o livro
FRAGILIDADES
- pouco variedade no acervo virtual
- impedidos de baixar/abrir os livros no acervo virtual
- poucos livros do mesmo autor de publicidade e propaganda
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- aumentar o acervo de mesmo autor (livros)
- aumentar o acervo de livros específicos de publicidade e propaganda
- livros atualizados
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
- portal completo
FRAGILIDADES
- tempo limite de inatividade
- portal desorganizado
- dificuldade em encontrar materiais digitais da unifacs
- travamento do portal financeiro
- menos burocracia no blackboard
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- aumentar o tempo de inatividade
- criação de aplicativo do portal
- mais facilidade no blackboard
- calendário/lembretes na frente do portal do estudante
- apresentar oportunidades de estágio
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
- portal completo e organizado
FRAGILIDADES
- algumas falhas no sistemas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- não houve
Intranet
POTENCIALIDADES
- wi-fi liberado
FRAGILIDADES
- não funciona em todas as salas/andares
propostas de melhorias
- melhoria do alcance
- aumento da velocidade
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Comunicação interna
POTENCIALIDADES
- boa
FRAGILIDADES
- não identificada
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- não houve
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
- resposta rápida
fragilidades
- telefone não é atendido
propostas de melhorias
- não houve
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
- bom atendimento
FRAGILIDADES
- demora para o atendimento
- necessária impressão não é feita no próprio CAE
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- treinamento para os atendentes
- aumentar número de atendentes
- alguém apenas para tirar dúvidas sem necessário passar senhas ou passando a pessoa para pegar
senha
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
- primeiro contato da matrícula é bom
FRAGILIDADES
- falta de informação para veteranos
- desorganização
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- informar os veteranos sobre o processo
- aumentar organização
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
- praticidade e precisão
FRAGILIDADES
- não houve
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- não houve
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
- tudo bem com a forma de coleta.
FRAGILIDADES
- desorganizado
- não é intuitivo
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propostas de melhorias
- organização

ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FEIRA DE SANTANA
CURSO DE BIOMEDICINA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
(x) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): Biomedicina
Coordenador(a): Marcus Silva
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
(x ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( x ) FSA
Início: 20:40
Término: 21:30
Nº de participantes:
Estudantes 16
Docentes 1
Colaboradores 1
II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
INFRAESTRUTURA
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES: ambiente organizado, atendimento atencioso;
FRAGILIDADES: Poucas salas de estudo, poderia ser maior, pessoas utilizam as salas de estudo para
outros propósitos;
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Aumentar a área, mais salas de estudos, fiscalização do uso das salas.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES: funciona corretamente
FRAGILIDADES: nenhuma
PROPOSTAS DE MELHORIAS: nenhuma
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES acervo diversificado
FRAGILIDADES alguns livros poderiam ter mais volumes
PROPOSTAS DE MELHORIAS compra de mais volumes
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Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES: funciona rápido, é funcional.
FRAGILIDADES: design simplista, questionários travam, erro na parte financeira.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: revisão dos erros listados.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES: funcional
FRAGILIDADES: bloqueia sites acadêmicos, cai muito.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: verificar os sites bloqueados e a estabilidade.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES:
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ouvidoria
POTENCIALIDADES: Funcional, atendimento atencioso.
FRAGILIDADES: nenhuma.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: nenhuma.
Outros
Laboratório: Reagentes e fitas indicadoras vencidas no laboratório, faltam materiais de uso. Sugerimos
a compra ocorrer de forma mais ágil.
Telefones: Ao ligar para a universidade os telefones não são atendidos.
Área de Convivência: A área de convivência é pouca e restrita.
Lanchonete: os itens vendidos não são satisfatórios, sugerimos melhoria na qualidade do serviço.
Banheiros: Os banheiros poderiam ter choveiros.

CURSO DE EDUCAÃO FÍSICA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( X ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): EDUCAÇÃO FÍSICA
Coordenador(a): BRUNO DURANTE DE MEDEIROS
Data da reunião: 22/11/2018
Horário: ( ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( x ) FSA
Início: ___:___
Término: ___:___
Nº de participantes:
Estudantes _50___
Docentes __2___
Colaboradores _0____
II - Desenvolvimento
Reunião realizada com a coordenação do curso e mais um professor de disciplinas específicas e dois
períodos diferentes, englobando do 2º ao 4° semestres. Os docentes do curso divulgaram aos alunos
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em sala de aula sobre a importância da reunião com objetivo de apresentar as melhorias realizada pela
Instituição e que eles pudessem dar sugestões para novas melhorias nos próximos semestres.
III - Considerações finais
As reuniões ocorreram com clima agradável onde os alunos pontuaram novas demandas com
sugestões de melhorias. Os discentes tiveram uma ativa participação
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES DIFICULDADE DE CONTATO COM O TUTOR,
PROPOSTAS DE MELHORIAS – PROMOVER MAIS WEB CONFERÊNCIAS, INSERIR VÍDEO AULAS
EXPLICAYIVAS SOBRE A DISCIPLINA COM O PLANO DE ENSINO EXPLICADO
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES MELHORAR A DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES MELHORAR A DIVULGAÇÃO DAS MONITORIAS
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES ok
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estacionamento
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES CRIAR UMA AREA DE CONVIVÊNCIA. MAIS LUGARES DE CONFORTO NA ÁREA
DA LANCHONETE
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Cantina
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES AUMENTAR O Nº DE MESAS E MANTER LIMPO COM FREQÛENCIA
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES OK
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES OK
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Laboratórios
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Higienização das instalações
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POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Portal do Professor
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Intranet
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES Alguns comunicados não são passados no tempo correto.
PROPOSTAS DE MELHORIAS comunicação via SMS
Ouvidoria
POTENCIALIDADES OK
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES Não consegue seguir o fluxo de atendimento, falta de coerência dos funcionários para
os atendimentos. Muitos problemas não são resolvidos
PROPOSTAS DE MELHORIAS treinar os funcionários para atender os alunos. Mais educação e
cordialidade além de melhorar a resolubilidade
Processo de matrícula
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POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES ter mais agilidade nos processos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros

CURSO DE ENFERMAGEM
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( x ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): ENFERMAGEM
Coordenador(a): VIVIANE MODESTO FERRAZ
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( X ) FSA
Início: 19:00
Término: 20:15
Nº de participantes:
Estudantes 66
Docentes 5
Colaboradores 0
II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da
reunião; apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e
os respectivos motivos.
III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas
no processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada
adequada, se o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES: Facilitador de aprendizagem.
FRAGILIDADES: Quantitativo de visitas técnicas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Ampliar as visitas técnicas.
Relação teoria/prática
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POTENCIALIDADES: Existe boa relação entre teoria e prática.
FRAGILIDADES: Não tem
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES: não
FRAGILIDADES: Dificuldade de aprendizagem. Disciplinas que deveriam ser presenciais, como por
exemplo Saúde Pública e Epidemiologia e Bioestatística. Atraso na divulgação das notas das EADs.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Qualidade das provas em termos de estrutura das questões. AV2 ser
como a AV1. Local da prova ser no campus de origem. Material didático mais apropriado. Melhorias na
Webconferência para o horário em que ele cursa em sala de aula. Tutor da disciplina presencial.
Ampliar a quantidade de tentativas para realizar a atividade. Aumentar o tempo da prova. Adaptar os
assuntos da prova com a carreira.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES: Provas práticas.
FRAGILIDADES: Provas teóricas com alto valor.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Dividir as notas entre prova e atividades.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES: Correção das provas em sala de aula para dirimir as dúvidas.
FRAGILIDADES: não
PROPOSTAS DE MELHORIAS: não
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES: Estímulo à pesquisa dentro da universidade.
FRAGILIDADES: Horários destinados aos projetos de pesquisa.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Flexibilidade no horário dos projetos de pesquisa.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES: Auxilia os alunos no aprendizado
FRAGILIDADES: Horários não favorecem quem trabalha no turno oposto
PROPOSTAS DE MELHORIAS: Flexibilidade nos horários da monitoria.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES – A construção do novo prédio de saúde gerou novas oportunidades de empregos
e a implementação de um novo curso devido ao espaço.
FRAGILIDADES – Baixo número de empregos gerados para pessoas de baixa renda.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Integrar projetos dos cursos de saúde para essa população não
assistida.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES – A universidade promove uma quantidade significativa de projetos sociais,
aumentando a integração entre os cursos e, consequentemente, desenvolvendo a interdisciplinaridade.
FRAGILIDADES – Em alguns momentos há pouca divulgação desses eventos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Criação de um link específico no site da instituição para realização da
divulgação desses eventos.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – No campus de saúde não há realização de atividades artísticas e culturais com
responsabilidade social.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Promoção de eventos abertos a comunidade.
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
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POTENCIALIDADES – Novo campus de saúde, que disponibiliza laboratórios, bem como acesso
ilimitado a computadores com internet. Além de salas climatizadas com cadeiras confortáveis e
ergonomicamente planejadas.
FRAGILIDADES – Baixa capacidade do elevador devido a demanda de alunos, quedas constantes de
energia, poucos computadores disponibilizados nos corredores para serem acessados, falta de espaço
na biblioteca e na cantina, bem como a falta de uma área de convivência para os alunos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Aumentar o espaço da cantina, construção de um vestiário com
chuveiros, liberação do laboratório de informática para os alunos em determinados horários, ampliação
da biblioteca.
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES – Feita regularmente. Equipamentos novos.
FRAGILIDADES – A manutenção geralmente e feita em horário de aula, o que acaba prejudicando o
desenvolvimento da mesma.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Mudar o horário de manutenção.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES- As instalações do prédio em si são condizentes com as necessidades de pessoas
com deficiência.
FRAGILIDADES – Em relação ao estacionamento, não existe adaptação.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Criar, no estacionamentos, vagas adaptadas.
Estacionamento
POTENCIALIDADES – Há espaço.
FRAGILIDADES – O espaço é aberto, com pouco ou nenhum monitoramento/segurança tanto na
entrada quando na permanência de carros ou pessoas não autorizadas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Cercar o local e instalar monitoramento, bem como uma guarita fixa
com boa estrutura para que o vigia possa permanecer constantemente em seu posto.
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES: arquitetura bonita
FRAGILIDADES: limpeza inadequada, atendimento não cordial, poucas opções de lanches, sem
concorrência, poucas mesas e cadeiras
PROPOSTAS DE MELHORIAS: mais opções de lanchonetes e qualificação dos funcionários
Cantina
POTENCIALIDADES: arquitetura bonita
FRAGILIDADES: limpeza inadequada, atendimento não cordial, poucas opções de lanches, sem
concorrência, poucas mesas e cadeiras
PROPOSTAS DE MELHORIAS: mais opções de lanchonetes e qualificação dos funcionários
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES: funcionam bem, sem defeitos, boa demanda, recursos disponíveis
FRAGILIDADES: computadores no corredor atrapalham por causa do barulho excessivo
PROPOSTAS DE MELHORIAS: espaço reservado para informática
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES: manutenção rápida dos equipamentos quebrados
FRAGILIDADES: banheiro sem chuveiro; limpeza do banheiro deficiente; espaço para acomodar aos
que ficam em tempo integral;
PROPOSTAS DE MELHORIAS: espaço para acomodar os estudantes com banheiro e copa quando
tem alguma atividade em tempo integral
Laboratórios
POTENCIALIDADES: materiais modernos, limpeza, organizados
FRAGILIDADES: funcionários pouco cordiais e exigentes, falta de vestiário; não poder ser utilizado por
estudantes sem professor
PROPOSTAS DE MELHORIAS: vestiário com chuveiro; capacitar os funcionários em acolher os
estudantes; reservar com uso dos estudantes e presença dos funcionários
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Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES: boa qualidade da impressão; equipe cordial
FRAGILIDADES: custo elevado; não faz algumas atividades de reprodução e artes (ex: banner)
PROPOSTAS DE MELHORIAS: valor diferenciado para estudantes; ampliar os serviços
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES: funcionários cordiais
FRAGILIDADES: banheiros sujos em alguns horários
PROPOSTAS DE MELHORIAS: cronograma de limpeza em horários de pico
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
A iluminação e ambientes são satisfatórios
FRAGILIDADES poucas salas na biblioteca para a quantidade de estudantes, falta computador na sala
de estudo. Quadro na sala de estudo em grupo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar o número de salas e instalar computador e quadro.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES não está podendo fazer reserva e o pessoal que pega o livro renova e os alunos não
conseguem acesso
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Limitar o número de renovações levando em consideração a abertura de reserva
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES: tem bons livros
FRAGILIDADES: poucos livros para o número de alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS: compra de novos livros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES funciona bem
FRAGILIDADES o portal financeiro as vezes não abre ou fica travando
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a estabilidade do portal no que tange o portal financeiro
Portal do Professor
POTENCIALIDADES funciona bem
FRAGILIDADES rechamada lenta
PROPOSTAS DE MELHORIAS melhorara a estabilidade quando aumenta o tráfego no final do
semestre
Intranet
POTENCIALIDADES sem resposta
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Comunicação interna
POTENCIALIDADES sem resposta
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ouvidoria
POTENCIALIDADES: atende bem busca resolver deu resposta
FRAGILIDADES: melhorar o acesso
PROPOSTAS DE MELHORIAS ampliar os canais
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Outros
CAE
POTENCIALIDADES: não
FRAGILIDADES: atendimento ruim, sem profissionalismo
PROPOSTAS DE MELHORIAS: melhor preparo dos profissionais
APOIO
POTENCIALIDADES: alguns funcionários são resolutivos
FRAGILIDADES: alguns funcionários sem postura; não podem utilizar as salas quando vazias
PROPOSTAS DE MELHORIAS: funcionários reservados
AIC não deveria acrescentar ou retirar pontuação das notas das disciplinas.
Segunda unidade curta com tempo insuficiente para todo conteúdo.
Melhorias na estrutura do estacionamento, como, iluminação, segurança, muros, piso plano.
Aumentar quantitativo de funcionários e espaço físico no CAE e melhorar o atendimento ao público.
Mais computadores no webespace.

CURSO DE FARMÁCIA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( X ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Farmácia
Coordenador(a): José Jorge Silva Júnior
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( x ) MANHÃ
( ) TARDE
( x ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(x
Início: 07:15
Término: 21:50
Nº de participantes:
Estudantes 156
Docentes 3
Colaboradores 1
Modalidade EAD + PRESENCIAL

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Os seminários foram desenvolvidos nas turmas de farmácia pelo coordenador com o auxílio de dois
professores, onde inicialmente foram apresentados o objetivos da reunião em seguida as melhorias
alcançadas e apresentada a dinâmica da coleta de informações.
III - Considerações finais
As reuniões tiveram boa receptividade por parte dos envolvidos que reconheceram pontos positivos e
pontos de melhoria entendendo fazer parte do processo de construção, demonstrando maturidade nas
observações. Foram indicadas as demandas constantes nos relatórios. De maneira geral a participação
de estudantes e docentes foi considerada adequada e o resultado final foi positivo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
Tivemos mais atividades práticas e metodologias esse semestre
FRAGILIDADES
Mais professores aplicarem metodologias
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumentar as metodologias de gamificação

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - 2018
593

Aumentar o quantitativo de materiais em laboratório para possibilitar mais práticas e a realização da
proposição de aula por parte dos alunos.
Falta de materiais de laboratório
Falta agua destilada
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
A teoria está alinhada com a prática
FRAGILIDADES
Falta muito material de laboratório
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Mais materiais para práticas de laboratório
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
Não gostamos das disciplinas e métodos em EAD
FRAGILIDADES
Sem resposta
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Colocar as disciplinas importantes como presencial metodologia cientifica bioestatística e saúde coletiva
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
Jogos interativos mais ferramentas foram apresentadas e utilizadas pelos professores
FRAGILIDADES
Sem acesso às vezes, sem internet
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o acesso à internet, melhorar a rede
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
Todos os professores fazem
FRAGILIDADES
Sem resposta
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sem resposta
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
Temos oferta
FRAGILIDADES
Horários com compatibilidade para o aluno que trabalha
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumentar a disponibilidade de horário
Outros
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
São oferecidas oportunidades de empregabilidade no campus
FRAGILIDADES
Sem resposta
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Sem resposta
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Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
Participação de eventos com a sociedade
FRAGILIDADES pouca participação dos alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Precisa ser propostas mais parcerias para realização de mais atividades
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
Não temos
FRAGILIDADES
Não temos essas atividades
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Precisam ser incentivadas e apresentar espaço para sua realização
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
Salas novas
FRAGILIDADES o quadro reflete o Datashow, prejudicando a visibilidade
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Precisa-se de uma superfície fosca e não reflexiva como quadro branco
Melhorar a iluminação de algumas salas, disjuntores que apagam luzes e deixam acesa as que
atrapalham a visualização do Datashow
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Manutenção do elevador
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumentar a periodicidade pois dá muito defeito
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
Tem rampa de acesso e banheiro
FRAGILIDADES
Alguns pontos ainda falta acessibilidade
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a acessibilidade do estacionamento
Estacionamento
POTENCIALIDADES
Temos estacionamento
FRAGILIDADES
Poucas vagas e segurança
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Colocar cerca, cobertura câmera e concreto no lugar de brita
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES muito ruim pela fala de área
FRAGILIDADES não tem área os alunos comem e ficam na escada de incêndio
PROPOSTAS DE MELHORIAS ampliar a área
Cantina
POTENCIALIDADES
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Temos cantina
FRAGILIDADES
Sem espaço
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar o espaço e a diversidade de alimentos
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES microfone dá microfonia
PROPOSTAS DE MELHORIAS melhorar os microfones
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
Boas
FRAGILIDADES
Bebedouro ruim vive quebrando, localização ruim próximo ao banheiro
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Mudar localização e aumentar o número de bebedouros ou mudar de modelo que atenda melhor.
Laboratórios
POTENCIALIDADES
São amplos
FRAGILIDADES
Sem acesso para reserva sem o professor falta materiais
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Liberar a reserva sem o professor
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
Temos o serviço
FRAGILIDADES
Abre tarde depois do início da aula
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Antecipar os horário de abertura
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
Boas
FRAGILIDADES
As vezes falta papel no banheiro
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o tempo de reposição do sabonete e do papel no banheiro
Outros
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
A iluminação e ambientes são satisfatórios
FRAGILIDADES
Poucas salas na biblioteca para a quantidade de estudantes, falta computador na sala de estudo.
Quadro na sala de estudo em grupo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar o número de salas e instalar computador e quadro.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES satisfatório
FRAGILIDADES
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Não está podendo fazer reserva e o pessoal que pega o livro renova e os alunos não conseguem
acesso
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Limitar o número de renovações levando em consideração a abertura de reserva
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
Tem bons livros e biblioteca virtual
FRAGILIDADES
Poucos livros físicos para o número de alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Compra de novos livros e uma quantidade maior
Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Funciona bem
FRAGILIDADES
O portal financeiro as vezes não abre ou fica travando
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a estabilidade do portal no que tange o portal financeiro
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
Funciona bem
FRAGILIDADES
Rechamada lenta
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorara a estabilidade quando aumenta o tráfego no final do semestre
Intranet
POTENCIALIDADES
Sem resposta
FRAGILIDADES
Sem comunicação as vezes
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o acesso
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
Sem resposta
FRAGILIDADES
Sem resposta
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sem resposta
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
Atende bem busca resolver deu resposta
FRAGILIDADES
Melhorar o acesso
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar os canais
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
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O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
Bom o fato de ser on-line
FRAGILIDADES
Foram feitas avaliações e mesmo assim o portal ficou bloqueado
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Não bloquear o portal
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
Sem resposta
FRAGILIDADES
Sem resposta
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sem resposta
Outros

CURSO DE FISIOTERAPIA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( X ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Fisioterapia
Coordenador(a): Anelize Gimenez de Souza
Data da reunião: 13/11/2018
Horário: ( x ) MANHÃ
( ) TARDE
( x ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
(x
Início: 07:15
Término: 21:50
Nº de participantes:
Estudantes 186
Docentes 9 (na apresentação da CPA)
Colaboradores 2

(

) DIREITO

) FSA

II - Desenvolvimento
Os seminários foram desenvolvidos nas turmas de fisioterapia pelo coordenador com o auxílio de 5
professores, onde inicialmente foram apresentados o objetivos da reunião em seguida as melhorias
alcançadas e apresentada a dinâmica da coleta de informações.
III - Considerações finais
As reuniões tiveram boa receptividade por parte dos envolvidos que reconheceram pontos positivos e
pontos de melhoria entendendo fazer parte do processo de construção, demonstrando maturidade nas
observações. Foram indicadas as demandas constantes nos relatórios. De maneira geral a participação
de estudantes e docentes foi considerada adequada e o resultado final foi positivo.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
Tivemos mais atividades práticas e metodologias ativas com engajamento dos alunos
FRAGILIDADES
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Mais professores aplicarem metodologias
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Treinamento para padronizar as práticas entre os docentes
Aumentar as metodologias de gamificação
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
A teoria está alinhada com a prática
FRAGILIDADES
Professor conseguir conduzir as metodologias
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Treinamentos/ oficinas
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
Presença dos tutores que auxiliam nas dúvidas e demais quesitos da modalidade
FRAGILIDADES
Não gostamos das disciplinas e métodos em EAD
Mal organização das disciplinas, fóruns e atividades.
Falta de treinamento para alunos que entram após a primeira semana de aula.
Conteúdos pouco interativos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Colocar as disciplinas importantes como presencial metodologia cientifica bioestatística e saúde coletiva
no formato presencial.
Inserir metodologias ativas e interação via web.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
Jogos interativos
Inserção de mais simulação
Mais atividades práticas em campo externo (hidroterapia, desportiva e práticas utilizando mobilidade em
vias públicas, além de atividades na comunidade)
FRAGILIDADES
Internet do campus com muitos problemas, sempre com quedas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o acesso à internet, melhorar a rede
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
Obtido por 100% dos docentes
FRAGILIDADES
Sem resposta
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sem resposta
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
Satisfação com as linhas de pesquisa e inserção
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
Temos oferta
FRAGILIDADES
Horários com compatibilidade para o aluno que trabalha
Processo de 2018.2 foi muito complicado.
Crachá só recebido em novembro, praticamente no final das aulas.
Dificuldade para liberação das salas para monitoria por parte dos apoios.
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a comunicação para que seja um processo integral da comunidade sem que setores dificultem
algo que faz parte do planejamento institucional.
Abrir o edital com mais antecedência.
Melhorar a comunicação e divulgação do edital.
Outros
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
São oferecidas oportunidades de empregabilidade no campus como palestrantes e feiras
FRAGILIDADES
Sem resposta
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Sem resposta
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
Participação de eventos na comunidade com ações de integralização social com os demais cursos da
saúde.
FRAGILIDADES
Pouca adesão dos alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Estratégias de motivação
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
“Não temos e não soubemos de um projeto que saiu nas redes sociais chamado FUSCA e divulgação
do Unifacs EXPERIENCIA onde será apenas pra SSA”
Alguns alunos citaram participação anterior no SELID e questionou o por que não tivemos esse ano.
FRAGILIDADES
Não temos essas atividades/ não somos envolvidos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Precisam ser incentivadas e apresentar espaço para sua realização
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
Salas novas
FRAGILIDADES o quadro reflete o Datashow, prejudicando a visibilidade. A iluminação da sala que vem
da janela atrapalha.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Precisa-se de uma superfície fosca e não reflexiva como quadro branco
Melhorar a iluminação de algumas salas, disjuntores que apagam luzes e deixam acesa as que
atrapalham a visualização do Datashow
Plotagem das janelas
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Manutenção do elevador
Bebedouro sem lacre de evidencia de troca. Já solicitado algumas vezes nas reuniões de líderes.
Bebedouro quebrado há um bom tempo (segundo andar)
Falta de bombeiro civil no campus.
Sem suporte psicopedagógico no campus
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
Periodicidade na Manutenção do elevador
Colocar lacre com evidencia de troca e sinalização da próxima troca, conforme normas da Anvisa e
viilancia sanitária.
Maior manutenção dos Bebedouros
Providenciar bombeiro civil no campus.
Suporte psicopedagógico no campus.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
Tem rampa de acesso e banheiro
FRAGILIDADES
Não tem vaga PCD no estacionamento e a pavimentação não favorece acessibilidade e nem
deslocamento até a Instituição.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a acessibilidade do estacionamento
Estacionamento
POTENCIALIDADES
Temos estacionamento
FRAGILIDADES
Poucas vagas
Nenhuma segurança
Sem iluminação
Exposição no deslocamento até acesso interno ao campus
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Fechar o ambiente
Adequar pavimentação para acessibilidade
Iluminação
Câmeras de segurança
Melhorar a iluminação do caminho até o acesso interno institucional
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
muito ruim pela fala de espaço
FRAGILIDADES
não tem espaço e mobiliário para os alunos comerem, fazendo com que os mesmos se alimentem
sentados na escada da saída de emergência ou chão dos corredores da IES.
PROPOSTAS DE MELHORIAS ampliar a área com adequação planejada do mobiliário.
Cantina
POTENCIALIDADES
Temos cantina
Diversidade de alimentos
Alimentação para restritos em gluten/ lactose
Oferta de almoço, conforme pedido dos alunos.
FRAGILIDADES
Espaço pequeno
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar o espaço
Melhoria do atendimento do matutino
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES microfone dá microfonia
Projeção da escrita na sala.com funciona apenas no quadro do meio (as vezes).
PROPOSTAS DE MELHORIAS melhorar os microfones
Adequação dos recursos utilizados na sala.com
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Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
Boas
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Laboratórios
POTENCIALIDADES
São amplos
FRAGILIDADES
Extintor de incêndio muito pesado o que dificultou o manuseio no dia que foi necessário.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Verificar possibilidade de um extintor mais leve e treinamento para utilização em caso de emergência,
principalmente no laboratório multidisciplinar
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
Temos o serviço
FRAGILIDADES
Abre tarde depois do início da aula
Fica fechado a tarde
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Antecipar os horário de abertura
Programar para sempre ter atendimentos
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
Boas
FRAGILIDADES
Salas de aula do 3 andar frequentemente estão mais sujas. (sinalizado por 3 turmas)
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
A iluminação e ambientação são satisfatórios
FRAGILIDADES
Poucas salas na biblioteca para a quantidade de estudantes, falta computador na sala de estudo.
Quadro na sala de estudo em grupo
Poucas salas de estudo individual e grupo
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar o número de salas e instalar computador e quadro.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES satisfatório
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
Tem bons livros e biblioteca virtual
FRAGILIDADES
Poucos livros físicos para o número de alunos
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Compra de novos livros e uma quantidade maior
Outros
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Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Funciona bem
FRAGILIDADES
Comunicação com financeiro limitada
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar portal quanto ao acesso às demandas financeiras
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
Funciona bem
FRAGILIDADES
Problemas de internet refletem no não acesso do professor e gera Rechamada e isso é frequente.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorara a estabilidade quando aumenta a quantidade de acesso no final do semestre
Intranet
POTENCIALIDADES
Sem resposta
FRAGILIDADES
Quedas no acesso.
Atualizar GMR. Não condiz com os laboratórios atuais do campus GV
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o acesso
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Muitas coisas acontecem dentro da instituição e não ficamos sabendo.
Falta alinhamento na comunicação interna
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar comunicação
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
Atende bem busca resolver deu resposta
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
Importante avaliação
FRAGILIDADES
Foram feitas avaliações e mesmo assim o portal ficou bloqueado
Antecipar para que não haja veiculação com notas baixas, pois muitos professores já fizeram provas no
período em que foi disponibilizado.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Desbloquear o portal quando respondido o questionário.
Usar mais formas de comunicação com os alunos estimulando a resposta do processo de avaliação,
incluindo instagram, facebook e msg de whatzapp.
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
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Sem resposta
FRAGILIDADES
Sem resposta
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sem resposta
Outros

CURSO DE NUTRIÇÃO
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:(

) ENH

( X ) ECS

(

) ECDE

(

) EAETI

(

) DIREITO

Curso(s): Nutrição
Coordenador(a): Jociene R. da Silva Oliveira
Data da reunião: 12/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
Local: (

) CPB

(

(

) TARDE

) CTN

(

Início: 19:00

Término: 19:30

Início: 80:20

Término: 09:30

) RV

( X ) NOITE
(

) LAPA

( X ) FSA

Nº de participantes:
Estudantes 68
Docentes 2
Colaboradores: 1

II - Desenvolvimento
Contemplar dados sobre: como ocorreu a divulgação do Seminário; apresentação do objetivo da reunião;
apresentação das melhorias realizadas a partir do último seminário e das não implementadas e os respectivos
motivos.

III - Considerações finais
Relatar o clima da reunião, se foram identificadas novas demandas e potencialidades não relacionadas no
processo de aplicação dos questionários, se a participação de estudantes e docentes foi considerada adequada, se
o resultado final foi positivo ou não e como você avalia.
Ressaltar propostas de melhorias para o processo.
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ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
A pesquisa foi aplicada no mês de novembro nos períodos matutino e noturno em sala de aula totalizando de 65
alunos respondentes 2 professores, 1 colaboradores, todos estavam bastantes engajados e envolvidos para
participar.
A seguir listou-se alguns pontos de observações que foram:
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES = Professores cumprem horários, extensões e pesquisas
FRAGILIDADES = Ainda poucas aulas práticas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS = colocar clinica escola.
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES= Aula na cozinha pedagógica, atividade em comunidade
FRAGILIDADES = Pouca simulação
Usar mais laboratório
Pouco tempo
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Incluir mais atividades práticas.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES= Questões mal elaboradas
FRAGILIDADES = Material de estudos, Vídeos
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Melhoras os temas e Melhorar a elaboração das questões.
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES = Provas bem elaboradas
Metodologia ativa
FRAGILIDADES = Distribuição de notas
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Negociar com professores distribuição de nota
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES = Professores cumprem
FRAGILIDADES = Sem fragilidades
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Manter estrutura.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES = Aberto
FRAGILIDADES = Poucas horas de pesquisa.
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Aumentar a disponibilidade de horários.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES = Aberto para todas as disciplinas.
FRAGILIDADES = Divulgação e recrutamento de monitores acontecem muito tardiamente no semestre
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Divulgar e recrutar com antecedência.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES – A construção do novo prédio de saúde gerou novas oportunidades de empregos e a
implementação de um novo curso devido ao espaço.
FRAGILIDADES – Baixo número de empregos gerados para pessoas de baixa renda.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Integrar projetos dos cursos de saúde para essa população não assistida.
Oportunidade de desenvolvimento social
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POTENCIALIDADES – A universidade promove uma quantidade significativa de projetos sociais, aumentando a
integração entre os cursos e, consequentemente, desenvolvendo a interdisciplinaridade.
FRAGILIDADES – Em alguns momentos há pouca divulgação desses eventos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Criação de um link específico no site da instituição para realização da divulgação
desses eventos.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES – No campus de saúde não há realização de atividades artísticas e culturais com responsabilidade
social.
PROPOSTAS DE MELHORIAS – Promoção de eventos abertos a comunidade.

INFRAESTRUTURA
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES = Insuficiente.
FRAGILIDADES = Muito pequeno.
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Aumentar o espaço e acomodações.
Cantina
POTENCIALIDADES = Comida boa
FRAGILIDADES = Pouca comida
Pouca variedade
Alto preço
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Ter mais variedades de comida
Melhorar os preços.
Aumentar a quantidade de alimentos ofertados.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES = Ótimo
FRAGILIDADES = Nenhuma
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Manter
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES = Boa manutenção
FRAGILIDADES = Nenhuma
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Manter.
Laboratórios
POTENCIALIDADES = Ótimo
FRAGILIDADES = Nenhuma
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Manter.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES = Ótimo
FRAGILIDADES = Sem queixas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Manter.
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES = Muito bom
FRAGILIDADES = Nenhuma
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Manter qualidade.
Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
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POTENCIALIDADES = Cortesia dos funcionários
Atendimento
FRAGILIDADES = Poucas salas de estudo;
Poucas tomadas
Poucos computadores
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Possibilitar salas de estudos
Instalar computadores
Instalar mais tomadas
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES = Funciona
FRAGILIDADES = Não está disponível para reservas
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Melhoria no layout de renovação de livro
Alertar sobre livros renovados por outros
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES = Versões atualizadas de livros
FRAGILIDADES = Faltam variados autores (pouco diversificado)
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Disponibilizar variados livros.
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES = Facilidade para uso.
FRAGILIDADES = Falta de agilidade em responder aos requerimentos
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Interação mais eficaz nos registros e solicitações.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES = Fácil utilização
FRAGILIDADES = Link do RH com problemas de funcionamentos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Portal sempre ativo.
Intranet
POTENCIALIDADES= Tem wifi em todos os andares
FRAGILIDADES= Não funciona com boa qualidade
PROPOSTAS DE MELHORIAS= Melhorar a qualidade da internet
Comunicação interna
POTENCIALIDADES = Rápida com os coordenadores
FRAGILIDADES = Ações e comunicações não ocorrem em tempo hábil.
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Comunicar previamente sobre ações.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES = Facilidade para fazer o registro.
FRAGILIDADES= Os chamados não são atendidos
PROPOSTAS DE MELHORIAS= dispor mais atendentes.
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES = Sempre tem alguém para atender
Educados
Atendimento rápido
FRAGILIDADES = Contradizem as informações
Não dá soluções
Informações incompletas
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Capacitar melhor os atendentes
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES = Rápido e fácil
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FRAGILIDADES = Controle de qualidade de vagas
Evidenciar no momento da matricula o valor regular da mensalidade
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Verificar a quantidade de alunos previamente.
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES = Claras e objetivas.
FRAGILIDADES = Forma de mensurar não condiz com as perguntas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Melhorar o barema da resposta
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES = Funciona
FRAGILIDADES = Retorno demorado
PROPOSTAS DE MELHORIAS = Agilidade para o resultado e resposta.

CURSO DE PSICOLOGIA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENDH
( x ) ECS
( ) ECDE
( ) EAETI
Curso(s): Psicologia
Coordenador(a): Saulo Almeida
Data da reunião: 05/11/2018
Horário: ( x ) MANHÃ
( ) TARDE
( ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( x ) FSA
Início: 10:00
Término: 11:00
Nº de participantes:
Estudantes 9 (líderes)
Docentes 1
Colaboradores 0
II - Desenvolvimento
O seminário ocorreu durante reunião de líderes das turmas, após o pedido de que todas as turmas
pudessem levantar os dados e repassassem para os líderes.
III - Considerações finais
O clima da reunião foi amistoso, ressaltando a motivação na participação de todos, uma vez que os
mesmos percebem uma maior aproximação da coordenação com as turmas. Isso garantiu um clima de
cordialidade e maior apontamento de questões positivas, principalmente no âmbito acadêmico.
Pontos gerais:
PONTOS POSITIVOS
* Disponibilidade do coordenador;
* Realização de eventos;
* Utilização da metodologia ativa;
* Mudanças na plataforma EAD (mais acessível);
* Interação nas redes sociais;
* Maior liberdade dos professores para adaptar a teoria a demanda dos alunos;
PONTOS DE MELHORIA
* Falta de segurança e iluminação no estacionamento;
ANÁLISE DOS INDICADORES
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ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
Várias estratégias são utilizadas: apresentação, estudos, trabalhos em equipe; estudo de caso, analises
fílmicas;
Preocupação com a aprendizagem dos discentes como um todo;
Plano de ensino bem elaborado com metodologias diversificadas, que contemplam os mais variados
alunos.
FRAGILIDADES
Pouca utilização dos laboratórios de saúde;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Treinamento para manusear a biblioteca virtual e disciplinas EAD;
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
Preocupação dos docentes atrelando teorias às práticas;
Rodadas de simulação;
Visitas técnicas;
Semana de Psicologia;
FRAGILIDADES
Ainda poucos eventos voltado ao curso, mas reconhecimento das melhorias.
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
Não foram identificadas potencialidades
FRAGILIDADES
Conteúdo insatisfatório referente ao material didático muito extenso, cansativo e difícil compreensão por
apresentar um entendimento difuso.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a qualidade das aulas, tutores e materiais;
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
As avaliações contemplam os conteúdos que são abordados em sala de aula;
Os professores utilizam diversas modalidades de avaliação;
As correções das avaliações.
FRAGILIDADES
Curto intervalo das avaliações das matérias EAD’s;
Avaliações EAD não condizem com o conteúdo do material.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Dificuldade no AIC em função do não cumprimento da ementa de determinadas disciplinas (mencionado
por mais de um semestre). Coordenador sugeriu como alternativa a participação de alunos como
ouvintes em aulas e a realização de oficinas para trabalhar assuntos pouco vistos.
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
É realizada.
FRAGILIDADES
Sem fragilidades.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Cumprimento dos prazos na entrega das provas e na postagem da nota no portal.
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
A faculdade estimula bastante a participação dos discentes nas pesquisas
FRAGILIDADES
Pouca diversidade de grupos de pesquisas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
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Implantar mais grupos de pesquisas com horários diversos.
Maior estimulo por parte dos docentes para a elaboração de artigos.
Acesso e incentivo a monitoria
POTENCIALIDADES
Esclarecimento de dúvidas relacionadas aos conteúdos apresentados em sala.
FRAGILIDADES
Poucos monitores.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Um monitor para cada disciplina, principalmente as EAD’s.
Outros
INFRAESTRUTURA
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
Melhora na cordialidade do atendimento.
FRAGILIDADES
Falta de informações assertivas
Despreparo nas disponibilizações das informações.
Dificuldade de fazer o contato telefônico, pois dificilmente a ligação é atendida.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Treinamento adequado das atendentes para iniciar as atividades.
Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
Agilidade para confirmar a matricula
FRAGILIDADES
Mudança constante de horário.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Organizar os horários antes da matricula.
Clareza nas informações sobre os valores de cada disciplina.
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES
Campus novo
FRAGILIDADES
Sem fragilidades.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhoria da iluminação das salas
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES
Ótimos equipamentos e em funcionamento normal
FRAGILIDADES
Sem fragilidades.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES
Estrutura nova
FRAGILIDADES
Elevador sempre com problemas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a acessibilidade do estacionamento
Estacionamento
POTENCIALIDADES
Temos estacionamento
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FRAGILIDADES
Segurança, principalmente a noite
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar sistema de segurança
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES
Sem potencialidades.
FRAGILIDADES
Se local para convivência e refeições. Uso da escada.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Construção de um novo espaço de convivência.
Cantina
POTENCIALIDADES
Nada
FRAGILIDADES
Só uma opção
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar o espaço e a diversidade de alimentos
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES
Sempre funcionando. Excelentes.
FRAGILIDADES
Sem fragilidades.
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES
Tudo novo
FRAGILIDADES
Falta espaço mais aberto
Laboratórios
POTENCIALIDADES
Utiliza-se pouco mas são muito bons.
FRAGILIDADES
Pouco uso.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Atividades interdisciplinares
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES
Sem.
FRAGILIDADES
Apenas um serviço.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar as oportunidades.
Higienização das instalações
POTENCIALIDADES
Boas
FRAGILIDADES
Sem fragilidades.

Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
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Espaço bom e aconchegante. Disponibilidade de livros da área.
FRAGILIDADES
Poucas salas na biblioteca e falta computador na sala de estudo.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Ampliar o número de salas e instalar computador.
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
Sem comentários.
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar o funcionamento e oficina de como fazer a reserva.
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
Bom acevo bibliográfico.
FRAGILIDADES
Poucos exemplares de algumas disciplinas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Aumentar acervo.
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
Sem problemas maiores de funcionamento.
FRAGILIDADES
O portal financeiro.
Uma estudante relatou a dificuldade em acessar o portal financeiro, ao recorrer ao CAE não teve sua
demanda atendida.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a estabilidade do portal.
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
Facilidade de acesso a funcionalidades do dia-a-dia.
FRAGILIDADES
Sem fragilidades.
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
As redes sociais dos alunos.
FRAGILIDADES
Pouco efetiva.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Construir redes sociais do campus.
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
Responde no tempo.
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
Algumas perguntas são de grande valia, pois permitem ajustar e melhorar o processo.
FRAGILIDADES
Algumas perguntas são tendenciosas.
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Página expira quando a avalição está sendo realizada.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Melhorar a manutenção do sistema
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
Questões fechadas são mais fáceis de serem respondidas, pois não apresentam problemas.
FRAGILIDADES
Sem fragilidades.
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Sem propostas.
Outros
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES
Há oportunidades de empregabilidade na divulgação de vagas
FRAGILIDADES
Sem eventos específicos
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
Aproximar os responsáveis com o campus
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES
Grupos de extensão
FRAGILIDADES
Pouca diversidade de grupos de extensão
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Precisa ser propostas mais parcerias para realização de mais atividades
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES
Há apresentações espontâneas dos alunos
FRAGILIDADES
O FUSCA não foi divulgado adequadamente
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Precisam ser incentivadas e apresentar espaço para sua realização
Outros

CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
- UNIFACS 2018 I - Dados do Curso
Escola:( ) ENH
( ) ECS
( X ) ECDE
( ) EAETI
( ) DIREITO
Curso(s): _PUBLICIDADE E PROPAGANDA
_________________________________
Coordenador(a): __IDEVALDO JOSÉ DOS SANTOS_____________________________
Data da reunião: _13_/11/2018
Horário: ( X ) MANHÃ
( ) TARDE
( X ) NOITE
Local: ( ) CPB
( ) CTN
( ) RV
( ) LAPA
( X ) FSA
Início: ___:___
Término: ___:___
Nº de participantes:
Estudantes _54__
Docentes _03__
Colaboradores _____
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II - Desenvolvimento
Os professores apresentaram o template sobre o Seminário demonstrando a história e a importante do
cumprimento dessa atividade para gerar as informações mais adequadas para melhorias de inúmeros
aspectos importantes dentro de uma Instituição de Ensino Superior. No mais, apresentou as melhorias
solicitadas por outras pesquisas anteriores demonstrando o antes e depois, além de apresentar os
membros que compõem a CPA, propondo assim, um diálogo mais aberto a respeito do ambiente
comum a todos.
III - Considerações finais
As reuniões ocorreram simultaneamente nas salas de forma tranquila onde todos os alunos
participaram de forma harmônica e respeitosamente. A reunião contou com a participação de
estudantes e docentes de forma adequada, tendo o resultado positivo no final da atividade.
ANÁLISE DOS INDICADORES
ACADÊMICO
Utilização de estratégias e materiais diversificadas que facilitam e intensificam a aprendizagem
POTENCIALIDADES
- Disponibilidade do laboratório;
FRAGILIDADES
- Programas e licenças expirados;
- Internet precária;
- Falta de livros físicos para publicidade e propaganda;
- Mudança na plataforma da biblioteca digital;
- DISCIPLINA EAD;
- disciplina ead que poderia ser presencial “Empreendedorismo”;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Tirar prova presencial, já que não tem aula presencial;
Relação teoria/prática
POTENCIALIDADES
- Satisfação;
FRAGILIDADES
- Slide demais;
- Visita técnica;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Diminuir o uso excessivo de slides;
Disciplinas humanísticas
POTENCIALIDADES
- Colabora com a carreira do estudante;
FRAGILIDADES
PROPOSTAS DE MELHORIAS
Instrumentos de avaliação do ensino-aprendizagem
POTENCIALIDADES
- Material didático em conformidade com os slides;
FRAGILIDADES
- Av1 tendo nota máxima 10, sem atividades avaliativas na somatória do processo;
- Fórum da disciplina Ead, não funciona;
- AIC como método avaliativo;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Divisão da Av1 em trabalhos e prova;
Apresentação e discussão dos resultados das avaliações
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
- Demora da postagem dos resultados;
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PROPOSTAS DE MELHORIAS
Acesso e incentivo a pesquisa
POTENCIALIDADES
- Pesquisa em sala de aula;
FRAGILIDADES
- Falta do incentivo a pesquisa na área do curso como artigo;
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- Criação de grupos de pesquisas científicas;
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Oportunidade de desenvolvimento econômico
POTENCIALIDADES:
- programas de desenvolvimento como o INTEGRA.
FRAGILIDADES:
- poucos exemplos para nossa área
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- criação de programas de desenvolvimento para nossa área.
Oportunidade de desenvolvimento social
POTENCIALIDADES:
- Integração de eventos com a sociedade.
FRAGILIDADES:
- poucos exemplos para nossa área.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- criação de programas de desenvolvimento para nossa área.
Atividades artísticas e culturais
POTENCIALIDADES:
- FUSCA, WeekON, ASCENDO.
FRAGILIDADES:
- Curso de idiomas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- trazer mais cursos de idiomas.
Outros
INFRAESTRUTURA
Instalações adequadas para o ensino
POTENCIALIDADES:
- equipamentos de boa qualidade.
FRAGILIDADES:
- equipamento de som de baixa qualidade, sala escura.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- todas as paredes da sala branca, sem tijolinho, e canos a mostra, mais tomadas, cadeiras para alunos
acima do peso
Manutenção e conservação de equipamentos
POTENCIALIDADES:
- manutenção muito efetiva.
FRAGILIDADES:
- cadeiras com problema no recosto e braços, renovação da licença de software.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- troca nas cadeiras das salas, mais licenças de software.
Instalações físicas e de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD)
POTENCIALIDADES:
- bem estruturado.
FRAGILIDADES:
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- transição do estacionamento para o prédio.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- faixa elevada para pedestres.
Estacionamento
POTENCIALIDADES:
- é organizado, tem vigilância.
FRAGILIDADES:
- falta capinar, não tem vagas o suficiente.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- cimentar todo o estacionamento
Áreas de alimentação e convivência
POTENCIALIDADES:
- variedade.
FRAGILIDADES:
- pequeno, mal organizado, poucas cadeiras e mesas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- melhoria do ambiente e retirar planta com espinhos.
Cantina
POTENCIALIDADES:
- não tem.
FRAGILIDADES:
- demora no atendimento, valor não acessível
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- variedade de lanches, preço acessível, melhoria de atendimento, pelo menos mais uma cantina.
Recursos audiovisuais e multimídia
POTENCIALIDADES:
- presente em todas as salas.
FRAGILIDADES:
- alguns equipamentos são antigos.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- equipamentos mais modernos.
Recuperação e conservação das instalações físicas
POTENCIALIDADES:
- estruturas conservadas
FRAGILIDADES:
- não tem.
PROPOSTAS DE MELHORIAS: não tem.
Laboratórios
POTENCIALIDADES:
- boa quantidade e qualidade de equipamentos.
FRAGILIDADES:
- licença de software.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- aumento do número de licenças, regularizar o acesso ao computador.
Serviço de reprografia
POTENCIALIDADES:
- acessibilidade.
FRAGILIDADES:
- monopólio, alto custo operacional, baixa qualidade de impressão.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- impressão colorida, diminuição do custo, melhoria no atendimento.
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Higienização das instalações
POTENCIALIDADES:
- frequência e eficiência na limpeza.
FRAGILIDADES:
- falta de limpeza em algumas salas.
PROPOSTAS DE MELHORIAS:
- limpeza frequente, cria um espaço de comunicação para os discentes identificarem problemas.

Biblioteca
Instalações, iluminação e mobiliário para estudo individual e em grupo
POTENCIALIDADES
- ar-condicionado
- atendimento
- salas de estudo
FRAGILIDADES
- poucas salas de estudos
- pouco espaço da biblioteca (geral)
- poucos livros do mesmo autor
- acústica ruim (escuta barulhos das salas em volta)
- não possui guarda-volumes para guardar os materiais
- wifi não funciona na biblioteca
- poucos livros disponíveis de publicidade e propaganda
- comodidade ruim
propostas de melhorias
- criação dos guardas volumes
- aumentar o espaço
- colocar quadro nas salas de estudo
- investimento em isolamento acústico
- aumentar o acervo de mesmo autor (livros)
- aumento da quantidade de empréstimo de livros (de 3 para 5)
- aumento do acervo de livros de publicidade e propaganda
- colocar computador nas salas da biblioteca
- aumentar comodidade
- orientação de uso da biblioteca (pessoal e virtual)
Serviço de reserva de livro pela internet
POTENCIALIDADES
- comodidade
- acessibilidade
FRAGILIDADES
- a página não é formatada para celular
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- criação de um aplicativo para celular
- mini curso orientando uso da biblioteca
Acervo bibliográfico
POTENCIALIDADES
- conservação dos livros
- facilidade de encontrar o livro
FRAGILIDADES
- pouco variedade no acervo virtual
- impedidos de baixar/abrir os livros no acervo virtual
- poucos livros do mesmo autor de publicidade e propaganda
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- aumentar o acervo de mesmo autor (livros)
- aumentar o acervo de livros específicos de publicidade e propaganda
- livros atualizados
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Outros
Comunicação
Portal do Estudante
POTENCIALIDADES
- portal completo
FRAGILIDADES
- tempo limite de inatividade
- portal desorganizado
- dificuldade em encontrar materiais digitais da unifacs
- travamento do portal financeiro
- menos burocracia no blackboard
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- aumentar o tempo de inatividade
- criação de aplicativo do portal
- mais facilidade no blackboard
- calendário/lembretes na frente do portal do estudante
- apresentar oportunidades de estágio
Portal do Professor
POTENCIALIDADES
- portal completo e organizado
FRAGILIDADES
- algumas falhas no sistemas
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- não houve
Intranet
POTENCIALIDADES
- wi-fi liberado
FRAGILIDADES
- não funciona em todas as salas/andares
propostas de melhorias
- melhoria do alcance
- aumento da velocidade
Comunicação interna
POTENCIALIDADES
- boa
FRAGILIDADES
- não identificada
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- não houve
Ouvidoria
POTENCIALIDADES
- resposta rápida
fragilidades
- telefone não é atendido
propostas de melhorias
- não houve
Secretaria Geral
Atendimento ao discente
POTENCIALIDADES
- bom atendimento
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FRAGILIDADES
- demora para o atendimento
- necessária impressão não é feita no próprio CAE
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- treinamento para os atendentes
- aumentar número de atendentes
- alguém apenas para tirar dúvidas sem necessário passar senhas ou passando a pessoa para pegar
senha

Processo de matrícula
POTENCIALIDADES
- primeiro contato da matrícula é bom
FRAGILIDADES
- falta de informação para veteranos
- desorganização
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- informar os veteranos sobre o processo
- aumentar organização
Outros
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de avaliação Docente/Discente
Perguntas realizadas
POTENCIALIDADES
- praticidade e precisão
FRAGILIDADES
- não houve
PROPOSTAS DE MELHORIAS
- não houve
Sistema de coleta
POTENCIALIDADES
- tudo bem com a forma de coleta.
FRAGILIDADES
- desorganizado
- não é intuitivo
propostas de melhorias
- organização
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