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Apresentação
O presente Relatório é fruto do trabalho em equipe da Comissão Própria de
Avaliação durante todo o ano de 2017, mas também valeu-se da análise de documentos preparados por outros setores da Instituição, geralmente com objetivos distintos
daqueles da CPA. De qualquer forma, a essas pessoas, são dirigidos a gratidão e os
elogios de toda a equipe. Que é extremamente válido igualmente para os colegas que
contribuíram para a aplicação de questionários, desde a equipe que idealizou o sistema que receberia as respostas dos segmentos e emitiria os relatórios, passando
pelo pessoal que apoiou na sensibilização do público alvo, com destaque muito especial para a equipe do Núcleo de comunicação Institucional.
A CPA dirige agradecimentos à Reitoria e às Diretorias da Instituição pela transparência com que forneceu informações mostrando leveza no trato com os membros
da CPA e muito respeito pelo processo de autoavaliação institucional. À diretoria de
ensino são enviados agradecimentos especiais pelo apoio e abertura de portas para
a obtenção de documentos e pelo fornecimento de sugestões. É necessário registrar
aqui e no capítulo de metodologia que a Diretoria de Ensino foi responsável, com a
participação de apenas um membro do CPA, pela realização de um fórum de discussões entre docentes. Essa iniciativa amplia o processo de autoavaliação e será adotado pela CPA a partir de agora.
Este documento está organizado segundo o roteiro estabelecido pela nota técnica INEP/CONAES Nº 65, 9 de outubro de 2014.
O Capítulo de desenvolvimento foi elaborado tomando por base os dados obtidos em pesquisa direta e a leitura de documentos oficiais e relatórios de setores da
instituição.
Sempre que possível, buscou inserir informações sobre as providências institucionais próximo aos problemas identificados.
A inserção de alguns documentos na forma de anexos teve o propósito de tornar mais ilustrativo e tornar o processo avaliativo de campo de mais fácil entendimento
para o leitor.
Alguns quadros e tabelas são extensos e abrangem mais de uma página do
Relatório. Esperamos que não prejudiquem a leitura e o entendimento dos temas tratados.
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Por fim, informamos que a CPA tomou a liberdade de inserir, também algumas
figuras. As mesmas não são imprescindíveis para apreensão dos assuntos tratados,
mas podem contribuir para uma leitura mais agradável.

Metodologia
O processo de Autoavaliação Institucional no UniSL vem ocorrendo com metodologia semelhante desde o ano de 2014, em que se utilizam instrumentos quantitativos e instrumentos qualitativos.
Docentes, Discentes e Técnicos administrativos foram convidados a participar
da pesquisa quantitativa conduzida pela CPA, no segundo semestre de 2017. À semelhança dos semestres anteriores o Núcleo de Comunicação da Instituição apoiou
o processo de sensibilização e divulgação das pesquisas da CPA, através do site da
instituição, emails para membros da comunidade acadêmica cadastrados no sistema
da Instituição, mensagens em redes sociais, mensagens em telefone celulares, distribuição de banners e cartazes pelo campus, inclusive em murais localizados em salas
de aula.
O fórum de formação professional foi realizado para o curso de ciências biológicas, tendo em vista que seus alunos realizaram ENADE em 2017.
Também seguindo metodologia de anos anteriores, o fórum exerceu o papel de
pesquisa qualitativa, já que utiliza técnicas e práticas oriundas de grupos focais,: há
roteiro de perguntas na forma de temas, registro das falas dos participantes e estímulo
às discussões. Apenas os discentes participam dos fóruns como respondentes, na
medida em que os professores atuaram como condutores do processo, em auxílio à
Coordenação.
Especificamente para o curso de medicina, foi contratada uma consultoria externa para formar três grupos focais com alunos, orientando docentes do curso lidados
ao Núcleo Docente Estruturante para dar continuidade aos mesmos, o que vem ocorrendo periodicamente. A proposta será entendia aos demais cursos ainda no primeiro
semestre do presente ano.

Descrição dos Instrumentos
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Questionários da pesquisa quantitativa

Foram aplicados os seguintes questionários estruturados;

Docentes:
Questionários para avaliação da organização acadêmica, das metodologias, infraestrutura de apoio ao processo de ensino e aprendizagem, infraestrutura de forma
geral, relacionamento com gestores, condições de trabalho e condições salariais.

Técnicos Administrativos:
Questionários para avaliação de infraestrutura de forma geral, relacionamento
com gestores, condições de trabalho e condições salariais.

Discentes
Questionários para avaliação de da organização acadêmica, das metodologias, infraestrutura de apoio ao processo de ensino e aprendizagem e questionário
para avaliação de docentes.

A elaboração dos questionários, incluindo escolhas de questões e alternativas
de resposta foram decididas em conjunto pelos membros da CPA, com apoio técnico
pedagógico da Diretoria de Ensino para todas as questões dirigidas aos discentes e
em parte das questões dirigidas aos docentes. Parte das questões dirigidas aos docentes e todas as questões dirigidas aos técnicos administrativos receberam apoio do
Departamento de Talentos Humanos (Setor de gestão de pessoas da IES). Os profissionais do DTH contribuíram também para a sensibilização dos membros dos dois
segmentos.
As escalas de respostas foram estabelecidas de acordo com os questionamentos feitos e variaram em todos os questionários.
Os questionários foram aplicados para serem respondidos em ambiente virtual,
disponível no portal do aluno, no portal do professor, ou no portal inicial para atender
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a técnicos administrativos. Conforme informado em relatórios anteriores além de permitir o acesso do respondente, mesmo sem estar na instituição, a tabulação de dados
e a transformação das informações em gráficos torna-se facilitada e como menores
chances de erros nesse formato de aplicação de questionários.
Um programa de computador foi utilizado para digitalizar as questões e emitir
os relatórios.
A sensibilização para participação nesta pesquisa utilizou os mesmos instrumentos de anos anteriores com o acréscimo de mensagens para telefones e envio de
emails pelo NUC.


A página de internet da Instituição;



Emails e ligações entre CPA e as coordenações de curso;



Afixação de diversos banners e cartazes em pontos estratégicos do campus;



Sensibilização direta em áreas de convivência e ambientes de trabalho.

Foram os seguintes os temas discutidos no fórum de 2017:


De acordo com o Projeto Pedagógico do seu curso (PPC) e a missão do
Centro Universitário São Lucas, existe um esforço para que você atinja a
realização profissional. O que está bom e o que precisa melhorar para garantir isso no futuro?



O desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem é detalhado no
Projeto Pedagógico do seu curso (PPC). Como esse desenvolvimento tem
ocorrido na prática?



O Projeto Pedagógico do seu curso (PPC) trata das práticas, estágios e
pesquisa científica pelos professores e alunos. O que há de positivo e o que
precisa melhorar nesse particular?



O Projeto Pedagógico do seu curso (PPC) trata da infraestrutura física à
disposição de alunos, professores e funcionários. Discuta o que há de positivo e o que precisa melhorar nesse particular.

.
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Divulgação dos resultados

Para a divulgação dos resultados serão realizadas as seguintes ações:
1. Envio do Relatório completo à Direção Geral, Diretoria Administrativa; Diretoria de
Ensino e Diretoria de Pesquisa, extensão e pós-graduação;
2. Entrega aos Coordenadores de dados específicos de seus cursos, para providências que estiverem ao alcance dos mesmos;
3. Disponibilização do Relatório no portal de internet da Faculdade São Lucas, com
link na página inicial,
4. Envio a gerências da Instituição para conhecimento dos técnicos administrativos.
5. Divulgação de itens do Relatório em locais de grande circulação do campus, como
sala dos professores e locais de atendimento a discentes.
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Eixo 1 - Planejamento e avaliação Institucional
Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação-Relato Institucional
A autoavaliação institucional realizada em 2017 buscou ouvir as pessoas
que vêm atuando de forma mais decisiva no processo de ensino, aprendizagem
e envolvimento social do Centro Universitário São Lucas. Foram aplicadas questões a discentes, docentes e outros trabalhadores da Instituição. Relatórios de
diversos setores também ofereceram informações que, após confrontos e análises, passaram a fazer parte do Relatório. Além disso, a Instituição recebeu cinco
comissões de avaliação do MEC no ano passado e vem se preparando desde o
ano de referência desse relatório para receber mais uma no primeiro semestre
de 2018, para o curso de medicina. Todos os cursos mereceram igual atenção
da CPA como é natural.
Entretanto, em razão dos eventos acima referidos e de outros fatos, sobre
alguns cursos são apresentados resultados mais detalhados:

Curso de Medicina: por receber comissão de avaliação externa para renovação de reconhecimento ainda no primeiro semestre de 2018;
Curso de Ciências Contábeis, por ter recebido comissão de avaliação externa para reconhecimento de curso em 2017;
Curso de Biomedicina, por ter recebido comissão de avaliação externa
para renovação de reconhecimento de curso em 2017;
Cursos de psicologia e Gestão de Recursos Humanos,: por ter recebido
comissão de avaliação externa autorização de curso em 2017;

Avaliações para o curso de medicina

A comunidade do curso de medicina tem sido objeto de avaliações internas ainda mais intensas do que os demais cursos. Os últimos anos foram profícuos em ações avaliativas para esse curso, sendo os mais significativos:
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Aplicação de pesquisa quantitativa a alunos por consultoria externa;



Aplicação de avaliação qualitativa, utilizando a técnica da formação grupos focais de alunos;



Realização de fórum de formação profissional com acadêmicos;



Aplicação de questionários on line para alunos e professores.

Além disso, a instituição promoveu avaliação da aprendizagem externa à
coordenação:


Avaliação integrada para alunos do primeiro ao décimo primeiro período,
nos dois semestres do ano;



Avaliação Global para alunos do sétimo e oitavo períodos.

Os fóruns de formação profissional têm se constituído em espaço de
reflexão sobre o andamento do curso e também acerca do exercício profissional
futuro. Os acadêmicos de medicina são extremamente participativos durante os
fóruns, sejam nos momentos de atuação em grupos, seja na apresentação em
plenárias.
A realização de três grupos focais com alunos dos diversos períodos, conduzidos por um consultor externo trouxeram expertise para que a instituição
adote essa modalidade de autoavaliação periodicamente a partir do presente
ano.
As principais reivindicações oriundas dos processos avaliativos são pertinentes e têm oportunizado propostas bastante concretas de solução. A estratégia implementada pela Coordenação do Curso, por determinação da própria Reitoria da IES, foi a criação de um grupo de trabalho no âmbito do NDE do curso.
Os docentes que compõem essa equipe têm realizado força tarefa semanal
desde o mês de novembro de 2017, ouvindo colegas citados por acadêmicos por
falhas processo de ensino e aprendizagem ou por deficiência no cumprimento
das suas obrigações junto aos alunos. Dois desses docentes citados por acadêmicos foram, inclusive substituídos para que seja garantindo melhor desenvolvimento de suas disciplinas.
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Ainda com relação aos docentes, a CPA está detalha a avaliação dos alunos sobre o desempenho dos professores em cada uma de suas disciplinas.
Para que o leitor tenha noção do detalhamento dessa avaliação docente foram
anexados ao presente relatório os resultados avaliativos de dez dos professores
do curso de medicina (anexo1). A opção por apensar apenas parte dos docentes
se deveu à preocupação com as limitações tecnológicas de envio eletrônico de
um Relatório excessivamente grande. Entre essas ações é possível citar os novos campos de estágio abertos em 2017, a aquisição de equipamentos para o
laboratório de habilidades em razão da reivindicação de fóruns anteriores que
solicitavam maior número de visitas a UBS, a padronização de procedimentos
apresentados por docentes e preceptores nesses campos de estágios.
Dois questionários estruturados foram aplicados a discentes do curso de
medicina. O primeiro objetivou a avaliação institucional propriamente dita. Nesse
caso foram feitas 15 perguntas ao corpo discente e os resultados dessa avaliação estão distribuídas pelas dimensões e eixos analisados no presente Relatório
de Autoavaliação. Outro questionário, também com questões fechadas, foi aplicado aos discentes para que os mesmos avaliassem os docentes das disciplinas
que estavam cursando em 2017-2, momento da realização da pesquisa. O sistema de informática que viabilização o estudo permite a observação de resultados sobre a avaliação de cada um dos professores, em cada uma das disciplinas
em que ela atuava no segundo semestre do ano passado.

Avaliação Institucional quantitativa feita diretamente pela comunidade
acadêmica dos demais cursos

Foram aplicados questionários aos segmentos de docentes, discentes e
técnicos administrativos. A estratégia de divulgação e de aplicação dos questionários é abordada de forma detalhada no capítulo de metodologia. As questões
aplicadas a discentes foram totalmente elaboradas e aplicadas pela CPA. A elaboração de questões e aplicação dos aos docentes foi compartilhada em parte
com o Departamento de Talentos Humanos (DTH) e totalmente compartilhada
com esse setor para aplicação aos demais trabalhadores da Instituição.
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O resultado da aplicação desses questionários é analisado ao longo de
todo o presente Relatório Anual de Autoavaliação, nos capítulos relativos às dimensões correspondentes.

Avaliação quantitativa de docentes pelos acadêmicos dos demais cursos

Assim como os alunos do curso de medicina, esse segmento foi convidado a responder um segundo questionário que procurou avaliar o desempenho
dos professores nas diversas disciplinas em que ele atuava no segundo semestre de 2017.
O quadro a seguir apresenta o resultado geral da escolha das respostas
do corpo discente acerca de cinco aspectos da ação docente.
Quadro ‘1 – Avaliação por discentes em curso
Alternativa
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido em sala de aula. O
plano ajuda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em sala.
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar
a turma.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos de aprendizado e
a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser encontrado, mas
não abordou mais o assunto até agora.
Não foi divulgado.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências úteis para a vida profissional e social.

%

46,2%

17,9%
11,7%
12,2%
12,0%
41,9%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder perguntas feitas
pelo professor e por colegas, mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

19,5%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há participação de
alunos em debates.

13,6%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.

8,4%

Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos e suas aulas são
planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.

16,6%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

50,6%
20,8%
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O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito tempo montando
equipamentos ou discutindo futilidades.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a
quantidade de horas da disciplina.
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse para outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica difícil.
Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o
aprendizado.
Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.
Quanto às avaliações:

7,6%
9,8%
11,1%
43,3%
26,1%
14,1%
7,3%
9,2%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre
mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e
tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate
com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

43,9%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários sobre os erros. Os pesos das avaliações não são bem distribuídos.

13,9%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos
alunos.

19,5%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e
para respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O professor não faz vista de
prova.

13,2%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor
não faz vista de prova.
Fonte – Aplicação direta da pesquisa

9,5%

Avaliações externas

Estiveram em Porto Velho comissões externas de avaliação com as seguintes atribuições:


Renovação de reconhecimento do curso de biomedicina,



Credenciamento Institucional para Oferta da Modalidade de Educação a
Distância;



Autorização de instalação do curso de Psicologia



Autorização de instalação do Curso de Gestão em Recursos Humanos,
vinculada ao Credenciamento Institucional para Oferta da Modalidade de
Educação a Distância
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Reconhecimento do curso de Ciências Contábeis

Quadro 2 - - Principais conceitos aplicados após avaliação externa realizada para diversas finalidades em cursos específicos do UniSL
Gestão em
Ciências
PsicoloAvaliação
Biomedicina
Recursos
contábeis
gia
Humanos
Processo
Renovação
ReconheciAutorizade reconheAutorização
mento do
ção de
cimento do
de Curso
curso
Curso
curso
Contexto educacional
3
4
4
5
Políticas institucionais do curso
3
4
4
5
Objetivos do curso
3
4
4
5
Perfil profissional de egresso
3
4
3
4
Estrutura curricular
2
4
3
4
Metodologia
3
4
4
5
Estágio curricular
4
3
4
Atividades Complementares
3
3
4
4
Trabalho de Conclusão de Curso
3
3
3
Ações decorrentes dos processos de
2
4
5
4
avaliação do curso
Tecnologia de inform. e Comunicação
5
4
4
5
Material didático institucional
4
Avaliação dos processos de ensino e
4
5
5
5
aprendizagem
Número de vagas
4
5
4
5
Atuação do NDE
3
5
3
5
Atuação do coordenador
4
5
4
5
Experiência magistério superior e ges5
5
4
5
tão coordenador
Regime de trabalho da coordenadora
5
5
5
Titulação do corpo docente
5
4
5
5
Regime de trabalho do corpo docente
5
5
5
5
Experiência profissional do corpo do3
5
5
5
cente
Experiência no magistério superior do
5
5
5
5
corpo docente
Funcionamento do colegiado do curso
3
5
3
5
Produção científica, cultural, artística
2
4
1
4
ou tecnológica
Experiência em educação à distância
4
Relação docentes e tutores
4
Gabinetes para professores em tempo
3
5
4
3
integral
Espaço de trabalho coord. do curso
5
5
4
5
Sala dos professores
5
4
4
5
Salas de aula
5
4
4
5
Acesso a equipamentos de informática
4
4
4
4
Bibliografia básica
3
3
3
5
Bibliografia complementar
5
5
5
5
Periódicos especializados
4
5
5
5
Produção e distribuição de mat.didático
3
Laboratórios didáticos especializados
3
4
3
5
Conceito final do Curso
3
4
4
5
Fonte – Relatórios de Autoavaliação Externa
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Potencialidades e vulnerabilidades identificadas nas avaliações externas
de cursos:

Renovação de reconhecimento do curso de Biomedicina

Pontos fortes


A coordenadora do curso possui experiência profissional, de magistério

superior e de gestão acadêmica, somadas de 14 anos e mesmo período de
magistério superior


O regime de trabalho da coordenadora é de tempo integral, sendo que a

relação entre o número de vagas anuais autorizadas e as horas semanais
dedicadas à coordenação é de 6,25.


As 40 horas semanais de atividades da coordenadora estão assim distri-

buídas: 6 horas dedicadas às aulas, 10 horas dedicadas à pesquisa/extensão e 24 horas dedicadas à coordenação


O percentual de docentes do curso com titulação obtida em programas

de pós-graduação stricto sensu é de 77,8%, sendo 7 doutores (38,9%) e 7
mestres (38,9%) de um total de 18 docentes.


O percentual do corpo docente efetivo com regime de trabalho de tempo

parcial ou integral é de 100%, sendo 11,1% (2 docentes) em tempo integral
e 88,9% (16 docentes) em tempo parcial


Um contingente de 83,3% do corpo docente (15 docentes) efetivo possui

experiência de magistério superior de, pelo menos, 3 anos

Fraquezas


Dos 18 docentes do curso, 72,2% (6 docentes) apresentaram de 1 a 3

produções nos últimos 3 anos.


Há um Núcleo de Apoio Psicopedagógico, mas ele não é diretamente

vinculado ao curso.


A IES não demonstrou por meio de documentos oficiais os convênios

com: Laboratório Central, Laboratório de Patologia Clínica e outras unidades.
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Reconhecimento do curso de Ciências Contábeis

Pontos fortes


A proposta estratégica do processo avaliativo do curso de graduação em

Ciências Contábeis, que atende de forma excelente os objetivos e busca utilizar diferentes abordagens didáticas para avaliar o processo de ensino e de
aprendizagem.


O número de vagas do curso de Ciências Contábeis corresponde de forma

excelente à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da
IES


O NDE atende de forma excelente ao curso.



A coordenadora tem experiência e atua como coordenadora há 07 anos,

12 anos como professora universitária e 31 anos de experiência profissional


Foi apresentada documentação onde se verificou que 15 professores

(100%) têm mais de dois anos de experiência profissional fora do magistério.


O Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário São Lucas, con-

forme verificação in loco, apresenta um quadro de docentes com 15 professores, dos quais mais de 80% possuem pelo menos 3 anos de experiência
docente.


Funcionamento do colegiado de curso



A IES disponibiliza sala para acomodar a coordenadora do curso, a Pro-

fessora Sandra Maria Carvalho Barcelos, o espaço individual é excelente


Os espaços dos laboratórios estão adequados com as normas de espaço

físico e acessibilidade, conta com manutenção constante dos equipamentos
através do setor especifico de manutenção que está devidamente regulamentado

Fraquezas
 Foi apresentada documentação de 3 professores, num universo de 15,
com titulação de Doutor, o que equivale a um percentual de 20%.
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Autorização do curso de Psicologia

Pontos Fortes


A comissão pode constatar em reunião com o presidente da CPA e entre-

vista com alguns professores e alunos já pertencentes a comunidade acadêmica da FSL Porto Velho que as ações decorrentes dos resultados coletados
pela Autoavaliação Institucional são implantadas de maneira excelente e previstas da mesma maneira quando do funcionamento do Curso em Avaliação.
Além disso, a IES conta com um Fórum de Formação profissional que realiza
uma avaliação qualitativa com 4 questões norteadoras com a participação de
coordenadores, docentes e discentes.


Os procedimentos de avaliação dos processos ensinoaprendizagem es-

tão claramente definidos no PPC. Existe núcleo de apoio ao docente na elaboração de provas e outros materiais de avaliação.


A futura Coordenadora do curso, possui 15 anos de experiência docente

e 20 anos de experiência profissional, tendo ainda 5 anos de experiência
como coordenadora adjunto da pós-graduação.


Dos 10 docentes previstos para atuarem no curso de Psicologia, 3 são

doutores, 5 são mestres e 2 são especialistas, o que perfaz 80% dos docentes com titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu.


Dos 10 docentes previstos para atuarem no curso de Psicologia, 6 têm

previsão de contrato de trabalho de tempo parcial e 4 têm previsão de contrato de trabalho de tempo integral.


100% dos docentes previstos para atuarem no Curso de Psicologia pos-

suem experiência profissional de, pelo menos, 5 anos. Sendo que 9 deles
possuem experiência superior a 14 anos.


90% dos docentes previstos para atuarem no Curso de Psicologia pos-

suem experiência de magistério superior de, pelo menos, 3 anos. Sendo que
6 deles possuem experiência superior a 14 anos.

Fraquezas
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Dos 10 docentes previstos para atuarem no Curso de Psicologia, 6 não

possuem produção nos últimos 3 anos; 2 possuem 1 produção; 1 possui 3
produções e 1 possui 11 produções.

Autorização do curso de Gestão em Recursos Humanos

Pontos Fortes


A Metodologia apresenta de forma excelente coerência com as atividades
pedagógicas previstas para o curso, onde se destacam: flexibilização e a
interdisciplinariedade, baseadas em projetos e problematização, que remetem ao enriquecimento do Trabalho Integrador e Atividades Práticas
Supervisionadas.



Contexto Educacional, Políticas institucionais no âmbito do curso, objetivos do curso, perfil de egresso, todos excelentes e claramente expressos.



As Tecnologias de Informação e Comunicação estão previstas de forma
excelente, considerando os recursos disponíveis na AVA (Área Virtual de
Aprendizagem), onde o curso será desenvolvido, além das ferramentas
disponibilizadas na sede, como computadores e meios de acesso à internet.



Os procedimentos de avaliação atendem de forma excelente à concepção
do curso definida no PPC. Na estrutura avaliativa, 60% da nota provêm
da Avaliação presencial, os outros 40%, de atividades realizadas na AVA
e Atividades Práticas Supervisionadas.



A concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC estão
regulamentadas de maneira excelente, com regimento próprio, com suas
atribuições bem definidas.



A atuação do Coordenador é EXCELENTE (Grifo da Comissão Externa
de Avaliação) , considerando a gestão do curso, o relacionamento com os
futuros docentes e tutores, discentes e a representatividade nos colegiados superiores.



O CST em Gestão de Recursos Humanos, está composto de 9 docentes
para o primeiro ano de funcionamento e destes, 100% dos docentes possuem titulação obtidos em programas de pós graduação Stricto Senso
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O percentual do corpo docente previsto para o primeiro ano de funcionamento, será composto com 88,89% com regime de trabalho de tempo parcial ou integral



100% dos docentes previstos para o primeiro ano de funcionamento, possuem experiência de magistério superior de pelo menos 2 anos



O curso de CST em Gestão de Recursos Humanos, está composto de 9
tutores para o primeiro ano de funcionamento e destes, 100% dos docentes possuem graduação na área das disciplinas do curso, além de 100%
dos tutores possuírem titulação obtidos em programas de pós graduação
Stricto Senso,



A sala dos professores intitulada "Espaço Docente", possui uma área ampla capaz de comportar um grande número de professores a qualquer
momento. Está aparelhada com bancadas que funcionam como estações
de trabalho aos docentes, permitindo-lhes acesso livre à Internet. Há um
grupo de suporte aos docentes e uma sala anexa com sofás para relaxamento.



As salas de aula implantadas para o curso são excelentes, considerando
os aspectos: limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,
conservação e comodidade, frente ao número de vagas.

Fraquezas


Somente um docente possui titulação Stricto Sensu, Doutorado. Desta
forma o percentual de Doutores em 11,11%.

Quadro 3 – Conceitos aplicados pela Comissão de avaliação Externa para credenciamento do UniSL
na modalidade EAD
Conceito
Organização Institucional para Educação a Distância
Missão institucional para atuação em EAD

4

Planejamento de Programas, Projetos e Cursos a distância

4

Plano de Gestão para a Modalidade da EAD

4

Unidade responsável para a gestão de EAD

4

Planejamento de Avaliação Institucional (AutoAvaliação) para EAD

4

Representação docente, tutores e discente

3

Estudo para implantação dos pólos de apoio presencial

3

Experiência da IES com a modalidade de educação a distância

4

Experiência da IES com a utilização de até 20% da carga horária dos cursos superiores presenciais na modalidade de educação à distância

5
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Sistema para gestão acadêmica da EAD
Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)
Recursos financeiros

4
4
5

Corpo Social
Programa para formação e capacitação permanente dos docentes 5

5

Programa para formação e capacitação permanente dos tutores 4

4

Produção científica 3

3

Titulação e formação do coordenador de EAD da IES 3

3

Regime de trabalho do coordenador de EAD da IES 5

5

Corpo técnicoadministrativo para atuar na gestão em EAD 5
Corpo técnicoadministrativo para atuar em infraestrutura tecnológica em EAD
Corpo técnicoadministrativo para atuar em produção de material didático para EAD

5

Corpo técnicoadministrativo para atuar na gestão das bibliotecas dos pólos de apoio
presencial

4

Regime de trabalho
Política para formação e capacitação permanentes do corpo técnicoadministrativo

5
4

5
5

Instalações Físicas
Instalações administrativas

4

Infraestrutura de serviços

4

Recursos de TIC (audiovisuais e multimídia)

5

Plano de expansão e atualização de equipamentos

5

Biblioteca: instalações para gerenciamento central das bibliotecas dos pólos de
apoio presencial e manipulação dos respectivos acervos

5

Biblioteca: informatização do sistema de bibliotecas (que administra as bibliotecas
dos pólos de apoio presencial

4

Biblioteca: política de aquisição, expansão e atualização do acervo das bibliotecas
dos pólos de apoio presencial

4

Fonte – Aplicação direta da pesquisa

Fórum de formação profissional

A avaliação qualitativa no formato de fórum de formação profissional foi
realizada para os discentes do curso de Ciências Biológicas. O curso foi escolhido em razão da realização do ENADE ocorrida ao final de 2017.
O quadro 4 apresenta as principais reinvindicações e críticas relatadas
pelos acadêmicos participantes e o posicionamento institucional correspondente.
O Anexo 1 do presente Relatório apresenta todos os formulários obtidos no fórum.
Quadro 4 – Resumo das falas dos discentes durante o fórum de formação profissional dos discentes
do curso de ciências Biológicas
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Diagnóstico, fato ou necessidade

Posicionamento institucional ou do curso

Oferecer cursos de Pós-graduação na área
de Ciências Biológicas
Oferecer minicursos para atuação em
diferentes áreas de Biologia.
Ofertar cursos de férias.

A coordenação informou que fará novos esforços para
implantar cursos de extensão e pós-graduação, mas
lembrou que em passado recente, mesmo em cursos
implantados a pedido dos alunos, houve adesão insuficiente.

Desenvolver aula de campo multidisciplinar.
Oferecer cursos práticos nas três grandes
áreas de atuação do Biólogo

Coordenação comprometeu-se em realizar minicursos
e atividades práticas diversificadas de em conjunto
com a Coordenação de Extensão

Pós-graduação na área de zoologia.
Criação da Liga Acadêmica de Zoologia.
Oferta de cursos práticos.

A pós-graduação está em estudos
A liga acadêmica depende de iniciativa acadêmica
O docente da área comprometeu-se em dar apoio à
regulamentação da liga

Aquisição de referências bibliográficas
Ampla divulgação sobre a Minha Biblioteca

Coordenação informa que a minha biblioteca tem sido
amplamente divulgada e está acessível no portal do
aluno.
Quanto à aquisição de nos títulos, a biblioteca tem
uma programação preestabelecida de ampliação do
acervo, que atualmente está adequado às exigências
do MEC

A Instituição informa que esse problema não tem soluAmpliar o estacionamento e número de aces- ção imediata e que a mantenedora tem buscado a
sos.
aquisição de áreas próximas ao campus, mas depende da oferta imobiliária local
De acordo com a Instituição, a falta de bebedouros
fará parte do plano de ação institucional
Instalação de novos bebedouros
A análise da água é realizada regularmente por quíAnálise de água (quantidade de cloro)
mico responsável que realiza rigorosos teste, cuja metodologia se encontra à disposição da comunidade
acadêmica
Os campos de estágio dependem de acordos entre as
Ampliar os campos de estágios de acordo
partes.
com a solicitação do acadêmico para realizaAs solicitações para novas aberturas de campos de
ção do convênio. Acompanhamento do acaestágios podem ser negociadas entre a instituição e
dêmico nos campos de estágio.
instituições parceiras, a partir de solicitação formal
Fonte – Relatório do Fórum

Realização de fórum de formação docente

Outro fórum foi realizado por iniciativa da diretoria de Ensino da Instituição, a que a CPA aderiu como parceira. Pela pertinência da ação a CPA fez
análise dos resultados e inseriu, também, o posicionamento da instituição por
meio da própria Diretoria de Ensino. O quadro 5 resume os temas tratados e o
teor das falas dos professores constitui o Anexo 2 desse relatório anual de autoavaliação.
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Quadro 5- Resumo das falas registradas no fórum de formação docente
Diagnóstico, fato ou necessiPosicionamento institucional ou do curso
dade
Inovações tecnológicas e pedagógicas
Todos os professores devem participar mais efetivamente das oficiDiversos professores não co- nas e treinamentos oferecidos pela Instituição. Os que têm maiores
nhecem as metodologias da dificuldades devem ser encaminhados a uma série capacitações que
São Lucas
a Diretoria de Ensino tem ministrado, intitulada Acertando o passo
com o UniSL
Diversos professores têm ficado
ausentes das semanas pedagó- Professores estão sendo notificados com convocação de Reitoria.
gicas
Instituição tem aumentado gradativamente a capacidade e velociInternet Instável
dade da rede sem fio e da internet a cabo nos laboratórios de informática e no espaço docente
Houve recente migração de sistemas, o que causou alguns desconfortos. Os professores vêm sendo capacitados para operar corretaSistema de registros diários da
mente o novo Sistema.
atividade docente e do PDD é
Em alguns casos, o que parece engessamento é, na verdade, facili"engessado"
tador, como o PDD, por exemplo, que já disponibiliza habilidade e
descritor a ser trabalhador em determinada aula
A Instituição vem transformando e instrumentalizado diversas salas
de aula para utilização de metodologias ativas. Esse é um processo
Salas de aulas tradicionais atra- gradativo e demanda tempo. Atualmente há nove salas de aulas já
palham a aplicação de novas adaptadas a novas metodologias.
metodologias
Na programação da Instituição serão oferecidas serão oferecidas
mais 25 salas adaptadas a novas metodologias no segundo semestre, em um novo campus recém adquirido pela Instituição.
Relação com a política de Ensino do UniSL
A relação entre docentes e alunos em aulas teóricas é adequado,
mas a Instituição procurará analisar casos específicos
Política é clara, mas não apliA não aplicação da política de ensino do UniSL depende da adesão
cada
na
totalidade
de todos os docentes. Essa política tem sido implantada e aperfeiçoNecessária redução de númeada em conjunto com o corpo docente. Portanto é preciso que a poros de alunos por turmas
lítica seja disseminada pela instituição, o que vem sendo feita, mas
Assessoria mais próxima do doseria interessante também entre os próprios docentes.
cente
Há assessoria pedagógica e tecnológica para docentes pela manhã,
à tarde e à noite no espaço docente.
A Diretoria de Ensino tem reforçado junto às coordenações para que
Novas metodologias não são
realizem o preparo dos alunos para a proposta metodológica instituclaras para o aluno
cional, já nas primeiras aulas do primeiro período.
Relacionamento com as Políticas Nacionais de ensino
A remuneração docente no UniSL está reconhecidamente entre as
Falta de publicações, porque a
melhores do mercado regional.
remuneração não permite
Professores da Instituição são remunerados por publicação.
A Instituição tem incluído temas locais e nacionais em suas semanas
Falta de qualificação docente
pedagógicas, propõe-se a intensificar. Entretanto esse e outros teem Políticas Nacionais de enmas gerais ligados à profissão, fazem parte da educação continuada
sino
a que todos os profissionais precisam estar atentos.
A instituição tem disponibilizado convênios com Instituições que ofeDificuldade de acesso pós-grarecem programas de mestrado e doutorado, principalmente do Esduação stricto sensu
tado de São Paulo, em diversas áreas
Relação com a categoria profissional
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Os perfis de egresso dos cursos e missão institucional preconizam a
Necessidade de formação de
formação de profissionais, críticos, reflexivos e preparados para o
um aluno crítico e reflexivo
exercício pleno da cidadania
Práticas reais
Regionalismos

A Instituição preconiza o ensino problematizado e, para sua aplicação, a fonte de exemplos é a problemática local.

Fonte – Relatório do Fórum

Relato Institucional

I - INTRODUÇÃO: BREVE HISTÓRICO DO CENTRO UNIVESITÁRIO SÃO LUCAS
O Centro Universitário São Lucas (UniSL) foi credenciado como Faculdade pela
portaria MEC 1.714 de 03 de dezembro de 1999, recredenciado pela portaria MEC 1.444,
de 20 de julho de 2011 e modificou sua Organização Acadêmica para Centro Universitário em 22 de julho de 2016, pela portaria 778, publicada no Diário Oficial da União em
25 de julho do mesmo ano.
O campus da Instituição, que ocupa cerca de quatro hectares, está localizado em
área com acesso favorecido, sendo servido por duas avenidas e uma rua de grande circulação.
A região de influência do UniSL abrange localidades de Rondônia e Amazonas.
Quando iniciou suas atividades, em 2000, os cursos oferecidos pela então Faculdade foram os de turismo, administração de negócios e administração hospitalar. No ano
seguinte a Instituição passou a oferecer o primeiro curso da área de saúde, nutrição. No
mesmo ano iniciou os cursos de ciências biológicas e de administração pública. Atualmente, o curso de administração é único e mais abrangente.
Em 2002 foram iniciados os cursos de fonoaudiologia, enfermagem e biomedicina; em 2003, odontologia e fisioterapia e em 2005, o curso de medicina, mesmo ano de
início do curso de direito. No ano de 2008 foram oferecidas vagas para o curso de hotelaria. O curso de Ciências Contábeis iniciou suas atividades em 2014. O curso de Arquitetura e Urbanismo ofereceu sua primeira turma no segundo semestre de 2015 e, em 2017,
os Cursos de Engenharia Civil, Tecnologia em Estética e Cosméticas Tecnologia em gestão de Recursos Humanos e Tecnologia em Gestão Pública tiveram ofertas de vagas pela
primeira vez.
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Todos os cursos do UniSL tem a maior parte de sua carga horária na modalidade
presencial. Uma parcela das disciplinas de diversos cursos é ofertada na modalidade semipresencial, sempre totalizando carga horária compatível com o que determina a portaria
4.059/2004, do Ministério da Educação.
Atualmente a Instituição oferece cursos à Distância e Cursos híbridos.
A atuação do UniSL abrange as áreas de saúde, biológica, de humanas e exatas.
A Instituição oferece cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu. Além
dos cursos de pós-graduação em administração e gestão (MBA), direito e em Saúde, o
UniSL contribui para a área de docência, através da formação pedagógica em nível de
especialização (metodologia do ensino superior).
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) estabelece como uma de suas
metas a instalação de um programa de mestrado na área de saúde.

II - EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS DE CURSO E DO CONCEITO INSTITUCIONAL
A tabela 1, referente ao Conceito ENADE e ao Conceito Preliminar de Curso
(CPC), evidencia os investimentos da Instituição, uma vez que, mesmo cursos cujos alunos não tiveram desempenho ideal na prova do ENADE, tiveram suas notas recuperadas
pelos demais indicadores que compõem o conceito ENADE, como é o caso do cursos de
Ciências Biológicas, em que ambas as modalidades tiveram aumento substancial entre
conceito ENADE e CPC. Das 11 avaliações abaixo, seis tiveram conceito de CPC 4 e
cinco tiveram conceito CPC 3.
Tabela 1 – Avaliação de ENADE E CPC no período 2014 a 2016
CONCEITO
ENADE FAIXA

CPC
FAIXA

NUTRIÇÃO

2

3

FONOAUDIOLOGIA

2

4

BIOMEDICINA

3

4

FISIOTERAPIA

3

4

ODONTOLOGIA

2

3

MEDICINA

1

3

ENFERMAGEM

2

3

ADMINISTRAÇÃO

3

4

ÁREA DE ENQUADRAMENTO
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DIREITO

4

4

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)

1

3

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)

2

4

Fonte: INEP

Relativamente ao Índice Geral de Cursos da Instituição (IGC), é possível identificar manutenção durante os três anos verificados.

Tabela 2–Avaliação do IGC do UniSL no triênio encerrado em 2016
Ano

IGC
Contínuo

IGC
Faixa

2014

2,8730

3

2015

2,9329

3

2016

2,9154

3

Fonte: INEP

III - PROJETOS E PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO
No primeiro processo de autoavaliação, em 2004, o Centro Universitário
São Lucas utilizou a aplicação de questionários elaborados na perspectiva das
dez dimensões do SINAES. O público foi constituído por respondentes dos segmentos de acadêmicos, professores e técnicos administrativos. No caso do
corpo discente, a amostra foi estratificada por turma. A pesquisa adotou como
estratégia a distribuição de questionários em papel, sendo a tabulação e análise
estatística realizadas com programas do grupo Microsoft® Office®.
Nos anos seguintes o meio digital passou a ser utilizado para aplicação
de questionários, situação que persiste até o presente ano.
Em todos os processos de autoavaliação foram envolvidos os diversos
setores da Instituição, especialmente os Núcleos de Comunicação, de Desenvolvimento Tecnológico e de Pessoal (Núcleo de Talentos Humanos – DTH).
A CPA vem aplicando questionários estruturados para todos os respondentes. Os três segmentos da comunidade acadêmica têm tido participação efetiva nas avaliações. Além disso, com a participação de discentes, foram realizados fóruns de formação profissional no âmbito dos cursos e a CPA avaliou, também, os resultados de pesquisa qualitativa. Os fóruns se constituem em espaço
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privilegiado de participação discente, na medida em que os mesmos são subdivididos em temas, permitindo maior aprofundamento e reflexão por parte de docentes (coordenadores e motivadores de grupos responsáveis pelos temas), discentes e coordenação do curso.
Os documentos de referência para verificação de coerência entre a pesquisa de campo e os propósitos institucionais têm sido o Plano Pedagógico Insitucional e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
IV - SITUAÇÕES IDENTIFICADAS: DIVULGAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS DE AVALIAÇÕES ANTERIORES
Para contextualizar o processo de avaliação institucional e caracterizar a
sua evolução ao longo do tempo, foram verificados os relatórios de autoavaliação de 2014 a 2016, além do resultado de avaliação externa, por meio do parecer
que resultou na portaria de credenciamento do Centro Universitário São Lucas a
partir da transformação da Faculdade São Lucas.
Quanto à dimensão 1 – missão e PDI, o relatório de autoavaliação referente a 2016, registra, através de gráficos, que membros da comunidade acadêmica se consideram parceiros da Instituição no cumprimento da missão institucional e deveriam ser chamados para contribuir para o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no PDI. O relatório do ano seguinte detalha os objetivos do PDI e evidencia o cumprimento da maior parte deles. A avaliação externa realizada para o credenciamento como Centro Universitário registrou que
quanto a essa dimensão, “os indicadores avaliados configuraram um quadro
muito além do que expressa o referencial mínimo de qualidade”. Em relação à
dimensão 2 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, a capacidade
organizativa da Diretoria de Ensino e o aperfeiçoamento de registro de atividades
foram considerados itens positivos em relatórios anteriores, enquanto que a necessidade de maior divulgação de atividades de extensão no âmbito dos cursos
foi o ponto que mais recebeu crítica. Também em relação à pesquisa, o relatório
de 2016 apresentou críticas, expressas nos fóruns de capacitação profissional.
Os avaliadores externos registraram que “seja a política de ensino, seja a de
pesquisa e a de extensão, a IES as implantou e desenvolveu. ” Acerca da dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição os membros da comunidade
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acadêmica, especialmente os segmentos docente e discente, demonstraram que
a forma mais evidente de a Instituição cumprir seu papel social, especialmente
em relação à participação efetiva no desenvolvimento econômico e na melhoria
das condições de saúde da população da área de sua área de influência, é através das atividades de extensão, entendendo que elas devem ser sempre voltadas para o benefício social. Os avaliadores do MEC, que atribuíram conceito 4 à
IES nesta dimensão, levaram em consideração, principalmente, a contribuição
para a inclusão social, o desenvolvimento econômico e social, bem como a defesa do meio ambiente, cultura e artes. A Dimensão 4: Comunicação com a sociedade ressalta o uso da tecnologia, especialmente através de redes sociais e
a intensificação do trabalho da ouvidoria como considerados pontos positivos
nessa dimensão nos Relatórios de autoavaliação institucional anteriores. De
acordo com o parecer de credenciamento do UniSL, é citado de forma literal ficou
patente para os avaliadores externos que os canais de comunicação com a sociedade estão coerentes com o PDI, cujas ações são implementadas pelo Núcleo de Comunicação e da instituição. A efetiva implantação da Ouvidoria é considerada positiva, também no âmbito do parecer. Na dimensão 5: Políticas de
pessoal, no tocante a aos salários, os mesmos são considerados satisfatórios
pelos participantes docentes e técnicos administrativos.. Quanto à política de
progressão na carreira, os respondentes avaliaram positivamente, mas fica o
registro da necessidade de maior divulgação. Para os autores do parecer que
originou o documento de credenciamento do UniSL, o processo atende ao referencial mínimo de qualidade sem avançar além disso. Como pontos positivos na
dimensão 6: Organização e gestão da instituição, em relatórios anteriores a IES
é considerada inovadora por parcela importante da comunidade acadêmica.
Também merece registro a boa avaliação por parte de professores de NDE e
Colegiados de Cursos. O relatório de 2016 apresenta como sugestão da CPA,
maior divulgação dos colegiados de curso entre discentes, tornando a sua representatividade mais efetiva. Os colegiados diversos da Instituição foram elogiados
no parecer do CNE/CES, mas a necessidade de maior divulgação das decisões
das coordenações junto aos estudantes mereceu registro. A respeito da Dimensão 7: Infraestrutura física, tanto nos relatórios anteriores de autoavaliação institucional quanto no parecer resultante da avaliação externa realizada no período
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compreendido entre 12 e 16 de abril de 2016 por comissão do MEC, já bastante
citada neste relato, a infraestrutura do Centro Universitário São Lucas é considerada ponto altamente positivo da Instituição, seja pelos 18 mil metros de área
construída, pelo grande acervo da Biblioteca ou por aspectos mais particulares,
como conforto em salas de aula. Especificamente em relação ao parecer, a infraestrutura da IES é avaliada como muito além do referencial mínimo de qualidade. O Relatório. de Autoavaliação de 2015, ao referir-se à dimensão 8: Avaliação e Planejamento Institucional, registra que a Comissão Própria de Avaliação
encontra-se em pleno funcionamento, com participação efetiva de docentes e
discentes. Essa situação permaneceu no Relatório do ano seguinte e foi reconhecida pela comissão de avaliação do MEC, que ressaltou o fato da CPA estar
criada na Instituição desde março de 2004. Na dimensão 9: Políticas de atendimento aos discentes, a equipe avaliadora do MEC citou os seguintes programas
desenvolvidos pela IES, para fundamentar o conceito 4 atribuído a essa dimensão: monitoria, programa de Iniciação Científica (PIC), nivelamento, núcleo de
apoio psicopedagógico, programa de estímulo ao ingresso e permanência, programa de financiamento estudantil do governo federal, PROUNI, programa de
financiamento estudantil privado, apoio à participação em eventos, PIBIC e
acompanhamento dos egressos. Esses programas também são reconhecidos
como importantes nos relatórios de autoavaliação anteriores. Quanto à Dimensão 10: sustentabilidade financeira, a Comissão do MEC baseou-se em balanços e outros documentos contábeis para atestar indicadores quanto a sustentabilidade financeira, além dos indicadores de qualidade. Os Relatórios de Autoavaliação de anos anteriores atribuem a constatação de boa capacidade financeira aos recentes e importantes investimentos de grande porte na Infraestrutura, resultando em implementação de novos serviços.
V - PLANO DE MELHORIA: PLANEJAMENTO DE AÇÕES
A partir da relação de metas e objetivos dispostos no Plano de Desenvolvimento Institucional, que utiliza como guia básico para seu planejamento de
ações, o UniSL, tem se valido das propostas, sugestões da comunidade acadêmica e das necessidades sociais para corrigir ou aperfeiçoar rumos. A proposta
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de geração de emprego e renda na região, que consta como meta do PDI, também tem sido preocupação de acadêmicos, especialmente nos fóruns de formação profissional. Da mesma forma, faz parte das metas institucionais ampliar o
número e o alcance das ações de extensão que possam trazer benefícios reais
à sociedade e, ao mesmo tempo, constituírem-se em campos de práticas para
os acadêmicos que, ao longo dos anos vêm solicitando maiores oportunidades
em atividades diversificadas de extensão. A Instituição tem também, como meta,
a iniciação científica voltada às necessidades da população regional , o que
igualmente tem sido proposto em fóruns profissionais anteriores.
O processo de planejamento institucional tem sido sensível às reivindicações da comunidade acadêmica, quando planeja fazer parcerias com o poder
público para melhorar acesso ao campus e segurança de estudantes, usuários
de suas clínicas e seus acompanhantes.
Os colegiados de curso têm sido outra fonte de informações para subsidiar o planejamento institucional, lembrando que os mesmos contam com representantes de dois segmentos da comunidade acadêmica: docentes e discentes.
O planejamento institucional utiliza, ainda, ferramentas atuais da administração para apoiar suas propostas.
VI - PROCESSOS DE GESTÃO: AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA ATENDER A DEMANDAS IDENTIFICADAS EM AUTOAVALIAÇÕES E AVALIAÇÕES EXTERNAS
Entre as ações de melhoria institucional resultantes de demandas apresentadas em processos de avaliação internas e externas recentes, pode-se iniciar pela área circundante ao Campus, em que a Instituição envidou esforços
junto ao poder públicos para melhorar o tráfego local, favorecendo estudantes e
visitantes. Uma dessas ações, qual seja, a colocação de um semáforo, contou
inclusive com aplicação de recursos do UniSL.
Na área de responsabilidade social é preciso registrar o aumento, nos últimos anos, das ações de saúde, especialmente enfermagem e medicina, na
Unidade de Saúde pública do bairro em que a instituição está localizada.
O laboratório de habilidades que atende a diversos cursos, especialmente
o curso de medicina, foi recentemente ampliado, por demanda expressada em
fóruns de anos anteriores.
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O aperfeiçoamento do processamento de busca de soluções para problemas levados à ouvidoria, contou, recentemente com o treinamento da equipe e
aquisição de novo programa de computador, levando a um aumento do número
de utilizações dos diversos meios de comunicação do setor.
A melhoria da comunicação sobre os locais e datas de ofertas de atividades de extensão e sobre os programas de incentivos à iniciação científica, também é fruto de demandas de avaliações anteriores
O curso de Nutrição teve seu laboratório de técnica dietética recentemente ampliado, tanto em relação a seu espaço físico quanto ao número de
equipamentos.
A clínica de Odontologia também recebeu melhorias em razão de demandas de estudantes, quanto ao tamanho da área de preparo de instrumental para
o processo de esterilização.
VII DEMONSTRAÇÃO DE EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de ensino e aprendizagem no UniSL, tem evoluído de forma
a receber o reconhecimento da sociedade, representado pelo aumento expressivo de inscrições em processos seletivos com boa parte dos cursos com número
limite de alunos nas turmas iniciais. Possivelmente esse prestígio junto à população é reflexo da preocupação institucional de atingir indicadores de qualidade
elevados em todos os eixos e dimensões que compõem o processo de avaliação
do ensino superior, preconizado pelo Ministério da Educação. Tal fato pode ser
constado pela leitura do item IV deste Relato Institucional, especialmente os trechos referentes à avaliação externa. Ressaltando: 8 das dimensões receberam
nota 4 ou 5 da equipe de avaliadores.
A melhor divulgação das atividades de extensão, especialmente dos programas São Lucas Solidário, São Lucas em Ação e Sala Verde (educação ambiental), além de oportunizar ótimos campos de prática, proporcionam humanização dos alunos e aumentam a influência do UniSL no desenvolvimento social
da sua área influência, o que melhora seus indicadores de qualidade quanto à
responsabilidade social.
Em relação à comunicação com a sociedade, a Instituição tem utilizado
de forma eficaz a página de internet, as redes sociais e a grande imprensa. Da
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mesma forma, a Ouvidoria do UniSL constitui-se em um importante canal de comunicação com a sociedade.
Os investimentos na infraestrutura são evidentes, e ajudam a atender melhor os estudantes, por exemplo, ampliando a área do Centro de Atendimento ao
Aluno, amplo, confortável e funcional; oferecendo atendimento personalizado e
com suficiente apoio de recursos humanos e tecnológicos.
O apoio do setor pedagógico e de outros setores da Instituição tem permitido que a autoavaliação institucional se utilize de instrumentos consagrados
na área de educação, permitindo que o processo de autoavaliação ofereça subsídios para que o planejamento estratégico da Instituição seja conduzido a partir
de uma visão genuinamente educacional. O envolvimento do Núcleo de Comunicação ampliou os espaços e as formas de divulgação dos resultados de autoavaliações, apoiando a iniciativa da CPA de tornar rotineiro o processo de avaliação institucional pela comunidade acadêmica.
O aumento da participação dos docentes nos encontros pedagógicos de
início de semestre tem demonstrado a evolução do compromisso desse segmento acadêmico com o resultado final das ações do UniSL em favor de seus
estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É inegável a evolução do Centro Universitário São Lucas no período relatado, especialmente nas condições oferecidas para que o processo de ensinoaprendizagem ocorra tenha à sua disposição as mais modernas instalações físicas, qualificados recursos humanos e avançados recursos tecnológicos.
Conforme é possível verificar, os resultados das autoavaliações têm sido
levados em consideração, tanto no momento de planejamento de ações institucionais quando para a prioridade de implementação de ações, seja em nível institucional ou em nível de cursos.
Encerra-se esse Relato Institucional com a afirmação de que o UniSL não
tem se furtado ao seu papel de IES incrustada em uma região com sérios problemas sociais e econômicos, que não pode prescindir da formação de profissi-
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onais que, além de técnicos de qualidade, sejam dotados de conhecimento, habilidades, talentos e atitudes imprescindíveis para o exercício pleno da cidadania, conforme se propõe a Instituição, por meio de sua declaração de missão.

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1 – Missão e PDI
A missão do Centro Universitário São Lucas está assim redigida:

A missão da Faculdade São Lucas consiste em estimular o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, dos talentos e
das atitudes de seus alunos, para que atinja a realização profissional, pessoal, social, além da preparação do indivíduo para
o exercício pleno da cidadania. A Faculdade São Lucas está
comprometida com o projeto nacional de desenvolvimento e bemestar social (grifos da CPA).

Os propósitos expressos na missão institucional, de estimular o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e comportamentos dos acadêmicos que
ingressam no UniSL vêm sendo perseguidos com propostas inovadoras de educação ousando implantar no seio da Amazônia as mais modernas práticas educacionais já experimentadas e tidas como exitosas no país e no mundo. Dessa
forma, a IES vem provando que os profissionais talentosos da área de educação
que escolheram a região norte para viver ou que são daqui, também estão encontrando oportunidade de desenvolver suas potencialidades técnicas e científicas, tendo em vista a existência de empreendedores suficientemente arrojados
para promover educação de ponta.
A ousadia empreendedora do Centro Universitário São Lucas não descuidado, como pode atestar a CPA, dos objetivos inseridos na missão realização
do egresso ao tempo em que o torna um cidadão útil à sociedade.
A metodologia de ensino da instituição preconiza a educação por projetos,
proporcionando oportunidades constantes de convívio social entre alunos, a colocação de cada um dos alunos no lugar do seu semelhante, permitindo vivencia
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social e exercício da humanização. A disciplina de projeto integrador, gradativamente implantada em todos os períodos dos diversos cursos do Centro Universitário São Lucas, e que será abordado em outros pontos desse Relatório, resulta
em um trabalho integrador, realizado em equipe e, invariavelmente, visando o
bem-estar social.
Também é possível identificar a aplicação da missão institucional nas
ações de extensão, todas as elas eivadas de ações de benefícios à população,
sejam aquelas exercidas exclusivamente pelo UniSL, como o Projeto São Lucas
Solidário ou São Lucas em Ação, ou ainda as ações em parcerias om outros
órgãos , como as operações em conjunto com as forças armadas nacionais. O
primeiro exemplo de ação visando a cidadania é o trote solidário, estratégia que
vem sendo utilizada no início de todos os ciclos letivos, promovendo ações de
educação em saúde nas da localidade em que a Instituição está inserida.
Na pesquisa realizada em 2017 foram feitos alguns questionamentos aos
docentes e discentes para verificar se eles entendem que as políticas institucionais atendem ao que está proposto na missão Institucional o que, neste caso,
estariam atendo, também, à responsabilidade social da Instituição.
Os gráficos 1 e 2 a seguir, buscam identificar o posicionamento de discentes e docentes sobre o cumprimento da missão institucional no que se
refere às condições gerais oferecidas para que os alunos possam, quando formados, realizarem-se profissionalmente. Em que pese a avaliação positiva nos
dois segmentos, precisa ser considerado como alerta para o centro Universitário
São Lucas o fato de 13% dos alunos discordarem disso, observando se essas
condições realmente não estão sendo oferecidas ou se falta percepção por parte
dos alunos e são necessárias ações de comunicação mais efetivas. Ressaltese, também que 10% de professores se omi
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tam de se posicionar.

Acompanhamento dos objetivos e metas do PDI

Faz parte das atribuições da CPA, acompanhar cumprimento das metas
Gráfico 1 - Resposta dos docentes acerca do questionamento: Os alunos do Centro Universitário São Lucas se realizam profissionalmente?
Não Concordo/Nem
Discordo;; 10,1%
Discordo
Totalmente;; 0,0%
Concordo
Plenamente;; 26,1%

Discordo; 0,0%

Concordo;; 63,9%

Fonte: Dados da pesquisa realizada junto à comunidade acadêmica

propostas no Plano de Desenvolvimento da Instituição. É fundamental que a IES
Gráfico 2- Posicionamento dos discentes acerca da afirmação: O aluno do Centro Universitário São Lucas recebe as condições necessárias para se realizar profissionalmente.
Não sei responder ;
1,0%

1 Discordo; 13,2%

3 Concordo ; 53,4%

Fonte: Dados da pesquisa realizada junto à comunidade acadêmica

2 Não concordo
totalmente; 32,4%
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persiga metas que a própria organização entendeu como necessárias para atingir objetivos propostos.
O primeiro objetivo proposto no PDI é o de, atendo-se à legislação vigente,
apoiar-se na realidade circundante para atender às necessidades da comunidade local. Entre as metas mais significativas de 2017, para atingir esse objetivo,
está a implantação de vários. Os Cursos de Engenharia Civil, Tecnologia em
Estética e Cosméticas Tecnologia em gestão de Recursos Humanos e Tecnologia em Gestão Pública tiveram ofertas de vagas em 2017.Os cursos de Psicologia e de Farmácia foram estruturados em 2017 e ofertam vagas em 2018.Outras
metas ligadas a esse objetivo vêm sendo atendidas desde os anos anteriores,
como adequação da biblioteca para a oferta dos novos cursos, implementação
de políticas de gestão da permanência de alunos, intensificação das ações de
desenvolvimento docente, entre outros. Outra ação, a de Solicitar oferta e preparar planos de cursos à distância. A Instituição se adiantou e já ofertou vagas
em dois cursos à distância. Outros cursos estão programados para serem implantados em 2018.
Em relação ao objetivo seguinte, que propõe o incentivo à pesquisa e investigação científica, as metas de apoiar projetos de pesquisas para desenvolvimento regional e nacional, aumentar a produção científica, fortalecer entre os
programas de iniciação científica e extensão e de divulgar as atividades de pesquisa são todas contínuas em vêm sendo implantadas em menor ou maior intensidade desde 2015 e 2016, Algumas delas sofreram mudanças de rumos, pois
uma das ações para divulgar atividades de pesquisa, teve alteração da estratégia institucional. A instituição contava com duas revistas científicas, uma delas
voltadas exclusivamente para a odontologia. Atualmente a Instituição conta com
uma revista para à área de saúde a revista saber científico e a Revista diálogo,
para atender a área de Humanas.
Os objetivos seguintes encontram-se em andamento. As extensões, foco
do terceiro objetivo, são bem detalhadas nas dimensões de responsabilidade
social e de políticas. Sua leitura indica cumprimento do objetivo de promover o
desenvolvimento social e cultural da comunidade local, da mesma forma os programas de pós-graduação. Programa de mestrado, ação prevista neste objetivo,
está programado para se iniciar em 2018.
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Os demais objetivos estão ligados à responsabilidade social e ambiental
da Instituição e são observados abaixo, na avaliação da dimensão 4 – Responsabilidade social São eles: Consolidar a educação inclusiva, sob os princípios da
liberdade, da fraternidade e da solidariedade humana.

Dimensão 4 – Responsabilidade social
Ações de Extensão para aprimorar a responsabilidade social dos discentes
Os objetivos institucionais que desenvolvem ações de Responsabilidade
Social declarados em documento são os seguintes:


Promover extensão visando o desenvolvimento social e cultural da comunidade interna e externa à Instituição.
Para atingir esse objetivo, o PDI apresenta como ações propostas estimu-

lar práticas desportivas, o que faz patrocinando equipes de trabalhadores, carecendo de estimular mais as práticas esportivas entre acadêmicos. Também estimula as criações e manifestações culturais, ação que se traduz, atualmente,
com mais ênfase no crescimento do coral musical que, em 2017, foi convidado
a participar de apresentações à comunidade; valorizar as datas comemorativas
e apoiar resgate da cultura regional, é um tipo de ação ainda timidamente realizado pela Instituição.
Ainda com o mesmo objetivo, são realizadas atividades que buscam fazer
cumprir o que está proposto nos Projetos Pedagógicos dos cursos São exemplos
dessa ação, a realização do I Fórum de discentes indígenas do Centro Universitário São Lucas, o Simpósio de reforço e recuperação no ensino e na aprendizagem, entre outras atividades de extensão, com o mesmo propósito de melhorar
a acessibilidade metodológica e incentivar a participação da comunidade nas atividades de extensão.
As atividades de extensão foram avaliadas por discentes docentes sobre
o seu potencial de aprendizado e de ajudar a sociedade e receberam aprovação de ambos os segmentos, como se verifica nos gráficos 3 e 4.
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Gráfico 3 - Posicionamento dos discentes acerca da afirmação: As atividades de extensão
do Centro Universitário São Lucas contribuem para o aprendizado e ajudam a população.
Não sei responder ;
4,0%

1 Discordo; 3,3%
2 Não concordo
totalmente; 13,5%

3 Concordo ; 77,5%

Fonte: Dados da pesquisa realizada junto à comunidade acadêmica

Gráfico 4 - Posicionamento dos discentes acerca da afirmação: As atividades de extensão
do Centro Universitário São Lucas contribuem para o aprendizado e ajudam a população.
Não sei responder ;
4,0%

1 Discordo; 3,3%
2 Não concordo
totalmente; 13,5%

3 Concordo ; 77,5%

Fonte: Dados da pesquisa realizada junto à comunidade acadêmica
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Defesa e preservação do meio ambiente


Promover estudos e atividades relacionadas à defesa e preservação
do meio ambiente.

Curso envolvido de forma mais direta à causa do meio ambiente no UniSL
é, sem dúvida, o de Ciências Biológicas, com docentes altamente participantes
de atividades formais e informais, apoiando causas ligadas à área e assessorando informalmente a imprensa local e também a imprensa nacional quando da
realização de matérias de interesse da saúde da população e da preservação do
ambiente, tendo em vista o bom conhecimento desenvolvido em relação à flora
e fauna amazônicas.
Na tabela seguinte podem ser identificadas as atividades mais significativas ligadas ao meio ambiente.

Tabela 3 – Atividades de extensão ligadas ao meio ambiente

Descrição do Evento

Atendimen- Alunos
atuantes
tos

Coordenação
envolvida

São Lucas no combate às queimadas

589

22

COEX

Plantio de árvore - empreendimento social Cristal De
Calama

250

18

Biologia

Semana do meio ambiente e sustentabilidade UNISL

120

72

Biologia

50

41

Biologia

Reprodução da piramutaba brachyplatystoma vaillantii
em cativeiro
Fonte – Coordenação de Extensão



Participar no desenvolvimento econômico do País e, em particular, do
Estado de Rondônia, como organismo de consulta, assessoramento e
prestação de serviços, em assuntos relativos aos diversos campos do
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saber.

O UniSL tem sido convidado a participar das discussões com a sociedade
para para influenciar no desenvolvimento econômico e social do Estado. A tabela
abaixo, registra as principais ações de extensão com esse propósito.

Tabela 4 - Atividades de extensão destinadas a promover discussões e debates com o propósito de

inserir o acadêmico no processo de desenvolvimento da sociedade
Descrição do Evento

X Feira Das Profissões

Atendimentos

Alunos
atuantes

Coordenação
envolvida

6.200

995

COEX

Talk show diálogos sobre contabilidade e sociedade

100

130

Ciências Contábeis

I Jornada de Arquitetura de Engenharia

150

247

Arquitetura e
Engenharia

Espaço de Arquitetura e Urbanismo na empresa Versátile

180

23

Arquitetura e
Urbanismo

II Mostra Científica de Gestão Financeira e Orçamentária

150

40

Administração

O Papel do Administrador no Mundo Contemporâneo

120

118

Administração

Debates sobre o método da complexidade

40

9

Administração

I Simpósio Regional de Pesquisa Científica em Ciências Biológicas e da Saúde e IX Reunião Científica Do
Centro Universitário São Lucas

94

24

Secretaria de
Pesquisa

Feira multiprofissional de saúde

256

52

Nutrição

Fonte – Coordenação de Extensão

Os gráficos a seguir refletem questionamentos que buscam verificar se há
realmente participação do Centro universitário São ucas no desenvolvimento
econômico social local e regional. É possível perceber que os dois segmentos
da comunidade acadêmica percebem o UniSL com papel de destaque no desenvolvimento regional.
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Gráfico 5 - Posicionamento dos discentes à afirmação: O Centro Universitário São Lucas
contribui para o desenvolvimento econômico e social da cidade e da região.
Não sei responder ;
7,5%

1 Discordo; 3,5%
2 Não concordo
totalmente; 15,3%

3 Concordo ; 73,6%

Fonte: Dados da pesquisa realizada junto à comunidade acadêmica
Gráfico 6 - Resposta dos docentes ao questionamento: O Centro Universitário São Lucas
contribui para o desenvolvimento econômico e social da região em que está localizada?

Discordo;; 0,0%

Não Concordo/Nem
Discordo;; 2,6%

Discordo Totalmente;;
0,0%

Concordo;; 31,0%
Concordo
Plenamente;; 66,4%

Fonte: Dados da pesquisa realizada junto à comunidade acadêmica

Acadêmicos do UniSL e o compromisso com a sociedade


A promoção de ações educativas visando a responsabilidade social.
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Na busca para atingir esse objetivo estão concentradas as principais
ações do UniSL voltadas para o atendimento e a educação na área de saúde.
Algumas atividades de atendimento supervisionado têm se constituído em importante serviço social, inclusive cobrindo lacunas do serviço público local.
A tabela seguinte apresenta as atividades mais importantes e com maior
alcance entre as realizadas em 2017.

Tabela 5 - Ações educativas visando a responsabilidade social.

Descrição do Evento

Atendimentos sociais

CoordenaAlunos atução envolantes
vida

III Extensão em Atendimento Ambulatorial Pediátrico
Santa Marcelina PEXPED

232

12

Medicina

Extensão em atendimento ambulatorial pediátrico
Santa Marcelina supervisionado - (ii pex-ped)

189

15

Medicina

Projeto de Extensão Ambulatorial de Neonatologia e
Pediatria

96

26

Medicina

Oficina de planejamento familiar

53

12

Medicina

I campanha de conscientização ao diabetes –
LAEDRO

400

86

Ligas Acadêmicas

Melhores práticas em estética

120

36

Projeto de extensão mulher maravilha

85

42

2ª Feira de saúde mental do curso de enfermagem:
saúde mental um Direito de todos

280

106

Enfermagem

Outubro Rosa - SINDECOM

257

9

Enfermagem

Trote Solidário - São Lucas no combate ao aedes
aegypti

1.500

205

COEX

Campanha de Combate ao Fumo

1.296

10

COEX

INFOJOVEM

135

0

COEX

Formação em auriculoterapia para profissionais de
saúde da atenção básica

70

0

COEX

Oficina de Técnica Vocal

35

6

COEX

Contabilidade Cidadã

65

5

Ciências Contábeis

Parasitologia Na Escola

450

14

Biologia

Curso de excel - básico

50

43

Administração

Fonte – Coordenação de Extensão

Estética e
Cosmética
Estética e
Cosmética
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Os gráficos 7 e 8 propõem-se a identificar se o modo de formar da IES
faz com que os alunos se tornem cidadãos comprometidos com a sociedade.
Gráfico 8 - Resposta dos docentes ao questionamento: O Centro Universitário São Lucas forma
cidadãos comprometidos com a sociedade?
Discordo Totalmente;;
0%

Não Concordo/Nem
Discordo;; 5%

Discordo;; 2%

Concordo
Plenamente;; 42%

Concordo;; 51%

Fonte: Dados da pesquisa realizada junto à comunidade acadêmica
Gráfico 7 - Posicionamento dos discentes acerca da afirmação: O Centro Universitário São Lucas
forma cidadãos responsáveis e comprometidos com a sociedade.

Não sei responder ;
4%

1 Discordo; 6%

2 Não concordo
totalmente; 22%

3 Concordo ; 69%

Fonte: Dados da pesquisa realizada junto à comunidade acadêmica
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Serviços prestados por Clínicas e laboratórios também se constituem em
importantes ações de responsabilidade social do centro Universitário São Lucas.
Os acadêmicos e pós-graduandos de odontologia prestam serviço em diversas especialidades da área, atendendo inclusive às demandas que da população a que o serviço público não chega, como a implantação de prótese fixa e
tratamentos ortodônticos. As clínicas de fonoaudiologia, fisioterapia e nutrição
também se aproximam da comunidade oferecendo atendimento de ponta, com
supervisão docente. Da mesma forma, o curso de biomedicina tem um laboratório bem estruturado que atende a população e mantem convênio com o Sistema
Único de Saúde
O gráfico 9 aborda o papel das extensões na formação do aluno e no desenvolvimento de sua responsabilidade social.

Gráfico 9 - Resposta dos docentes ao questionamento: As atividades de extensão contribuem para o aprendizado dos alunos e para melhorar a responsabilidade social dos alunos?
Discordo;; 0,0%
Discordo
Totalmente;; 0,0%

Não Concordo/Nem
Discordo;; 3,4%

Concordo;; 32,8%
Concordo
Plenamente;; 63,8%

Fonte: Dados da pesquisa realizada junto à comunidade acadêmica
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

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

Ensino

A opção por metodologias ativas como forma de diversificar o rol de
oportunidades de aprendizagem
A figura 1, a seguir propõe-se a resumir o processo de ensino-aprendizagem no Centro Universitário São Lucas. Essas metodologias são detalhadas ao
longo da análise dessa dimensão.
Figura 1 – Painel de ações educativas diferenciadas do centro Universitário São Lucas

Fonte – Elaboração própria
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No processo de ensino e aprendizagem do UniSL as metodologias ativas
são extremamente valorizadas sem, entretanto, que se perca de vista a necessidade de formar o acadêmico a partir do desenvolvimento de competências e
habilidades. Assim, essas metodologias, embora fundamentais não se constituem em condição suficiente para a automática aquisição do perfil profissional
desejado para o discente. É dessa forma que a pró-Reitoria Acadêmica e a Diretoria de Ensino da IES, que lideram a formulação e a execução das políticas
acadêmicas tem se posicionado, especialmente durante os eventos intitulados
“semana pedagógica” que, semestralmente, contam com a participação dos
membros do corpo docente da Instituição.
Na verdade, para a área pedagógica institucional, ao conjunto de técnicas
de ensino propostas em uma política institucional cabe estabelecer um percurso
de aprendizagem. O objetivo é definido, efetivamente, pelo método.
Trata-se um traço marcante e definidor da política de ensino da Instituição,
na visão da CPA. Entende-se que as metodologias ativas de aprendizagem
como processo e não como fim, que em verdade seria: a formação de um profissional com capacidade de mobilizar conhecimentos, adotar atitudes e tomar
decisões socialmente desejáveis, de acordo com as exigências de sua área. As
metodologias ativas, ainda na visão dos profissionais da pedagogia do Centro
Universitário São Lucas de Porto Velho são, dessa forma, os métodos mais eficazes de atingir esse fim.
A partir dessa constatação, a CPA aplicou um questionário a acadêmicos
da Instituição, buscando saber a visão dos mesmos sobre a forma pela qual os
docentes têm aplicado as técnicas de ensino, ou seja, o “caminho” da aprendizagem vem sendo percorrido de forma adequada na opinião dos acadêmicos?
O gráfico 10, a seguir, reflete o resultado global, ou seja, a opção do conjunto de discentes acerca do desempenho do corpo docente. Cada acadêmico
foi convidado a opinar sobre o desempenho dos docentes de todas as disciplinas
então em curso.
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O percentual de escolha de duas questões é extremamente positivo e merece ser comentado. Por um lado, é importante atentar para a escolha significativa da opção que considera que o docente utiliza técnicas desafiadoras, levando
em conta o indivíduo tanto pelo aspecto profissional quanto social (69,1%). Por
outro lado, nota-se que menos de 4% entendem que seus professores ministram
aulas expositivas em excesso.
Mesmo assim, torna-se necessário que se observe outra nuance do gráfico descrito: um em cada dez alunos considera que seu professor ministra aulas
cansativas e não motivadoras. Ora, o UniSL tem preconizado insistentemente,
conforme suas capacitações e seu PDI, uma metodologia problematizadora.
Nem toda a técnica de ensino coaduna-se com as metodologias problematizadoras. A pedagogia da atualidade preconiza a aprendizagem significativa por ser
esta mais motivadora e promotora da autonomia do discente sujeito da aprendizagem.

Gráfico 10 - Posicionamento dos discentes acerca da aplicação das metodologias propostas
UniSL pelos seus docentes atuais.
As aulas desafiam o aluno a aprofundar
conhecimentos e desenvolver
competências úteis para a vida
profissional e social

9,8%

As aulas são inovadoras e os alunos são
estimulados a responder perguntas
feitas pelo professor e por colegas, mas
a participação pede apenas conceitos
memorizados.
As aulas são variadas, os alunos são
estimulados a ler, mas não há
participação de alunos em debates

3,6%
6,6%

11,0%

Excesso de aulas expositivas, não há
participação efetiva de alunos nas aulas

69,1%

Não motivam o aprendizado. As aulas
são cansativas

Fonte: Dados da pesquisa realizada junto à comunidade acadêmica
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Adoção de prática exitosa: o Projeto Integrador

A estratégia do UniSL para sinalizar oficialmente sua opção pela interdisciplinaridade se materializa na adoção da disciplina de Projeto Integrador que,
gradativamente, vem passando a fazer parte de todos os ciclos de cada um dos
cursos da Instituição. Considerado, no PDI como um elemento agregador da
proposta curricular de cada curso, o projeto integrador casa-se com ação ousada
do UniSL, as matrizes de competências aqui chamadas de matrizes de referência.
Essa proposta, de acordo com a equipe pedagógica da instituição, potencializa o espírito crítico dos acadêmicos, sua curiosidade científica e amplia sua
criatividade. Ainda no julgamento dos profissionais do UniSL, proporciona ao
acadêmico a percepção da integralização do conhecimento.

Acessibilidade metodológica
A preocupação com a acessibilidade metodológica no UniSL está expressa em trecho do PDI que ressalta a cobrança ao professor de estratégias de
ensino criativas e individualizadas (PDI, p. 92). Inserida em uma região que conta
com carências na educação básica ainda mais acentuadas que em outras localidades do país, a Instituição recebe alunos que carecem de ações nivelamento,
abordando conhecimentos básicos.
A acessibilidade tecnológica também se verifica na atuação do Núcleo de
apoio psicopedagógico. De acordo com o PDI, O NAPP compromete-se a oferecer apoio psicológico e pedagógico a acadêmicos, mas também atende docentes
com apoio pedagógico e técnicos administrativos com apoio psicológico. O setor
está organizado em dois eixos:


Psicopedagógico



Acessibilidade.
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No âmbito do eixo de acessibilidade são realizadas ações de apoio psicológico e pedagógico a discentes com deficiência auditiva, deficiência visual. Deficiência física, multideficiências e com superdotação, desenvolvendo para essas
pessoas, metodologias especiais de aprendizagem, sem fugir do que está proposto na política institucional de ensino. No caso dos acadêmicos autistas, são
propostas pelo NAPP, estratégias de intersetorialidade interna à instituição, bem
como é dado suporte específico aos docentes que convivem com os alunos nessas condições.
Figura 2 – Divulgação do programa de nivelamento para proporcionar efetiva aquisição de
competências e habilidades por um número maior de alunos.

Fonte – Página de internet do UniSL - http://www.saolucas.edu.br/noticia/sao-lucas-oferececurso-de-nivelamento-para-academicos-da-instituicao, acessado em 13 mar 2017

Do mesmo modo, a formação profissional de membros de outras etnias
faz parte do contexto da região em que a IES está inserida. Não raramente, são
necessárias ações específicas para permitir o acesso dos acadêmicos à metodologia proposta.
O ensino semipresencial e a utilização de laboratórios de informática têm
servido a estratégias para tornar acessível ao corpo discente, como um todo, a
aquisição de habilidades e competências requeridas pelo perfil de egresso dos
diversos curso.
De forma ainda mais direcionada, o UniSL busca dar apoio ao discente
com dificuldades para acompanhar o processo de ensino aprendizagem por
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meio do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e da disciplina de libras, oferecida
não apenas às pessoas com deficiências auditivas, mas também àqueles que
com eles irão conviver, seja durante a vida acadêmica, seja no convívio social.
Além disso, a arquitetura do campus e a quantidade atual de alunos ainda
permite o tratamento individualizado de alunos com deficiências específicas, já
tendo sido registradas na instituição a formação de médico com limitações de
locomoção, advogado com deficiência física múltipla, entre outros profissionais
que estão atualmente no mercado de trabalho.
Infraestrutura física adequada às metodologias
O Centro Universitário São Lucas declara, em seu PDI que, ao optar por
uma proposta pedagógica inovadora e baseada em ações já existosas de outras
Instituições está preparada para a realização supervisionada de atividades efetivamente integradoras, provocar o estabelecimento de cenários propícios à discussão de casos e situações reais da vida social, econômica, política da sociedade, voltando-se especialmente para a sociedade circundante ao local em que
o campus está incrustado.
É um compromisso: oferecer condições reais e práticas para que uma política de
ensino se dê de fato, eficientemente e efetivamente.
Tal compromisso tem exigido ações práticas e investimentos. Parte desses investimentos deve ser dirigido aos executores da política, quais sejam, os
técnicos em pedagogia e os docentes. As já citadas semanas pedagógicas são
oportunidades para o aperfeiçoamento técnico dos profissionais, mas principalmente para o diálogo entre atores do processo para a sedimentação da proposta.
A CPA tem testemunhado a ocorrência desse fato.
Outra forma de tornar concreta a convicção teórica metodológica da Instituição é a caracterização de diversas salas de aula, inicialmente adaptando salas
existentes e atualmente, construindo e aparelhando salas para favorecer decisivamente as técnicas que permitem a concretização da metodologia, pelos encontros que proporciona, pelos recursos tecnológicos que disponibiliza e pelo
dinamismo do processo que suscita.
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A figura 3 reproduz um momento da aula da disciplina de projeto integrador, utilizando sala previamente preparada com mobiliário e equipamentos requeridos para atuação interdisciplinar e aprendizado por projeto.

Figura 3 –Turma de Ciências Contábeis em aula da Disciplina de projeo integrador

Fonte – Núcleo de Comunicação do UniSL

Política institucional para o cumprimento das diretrizes para educação
das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena

A região que abriga o Centro Universitário São Lucas conta com diversidade de etnias como de resto acontece em todo o país e, por isso, a valorização
da história e das tradições das etnias de origem não europeia são fundamentais,
estão implantadas e seguem adequadamente as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História
e Cultura Afro-Brasileira e Africana, estimulando e discutindo, como preconiza o
documento, a consciência da diversidade, valorização de direitos já adquiridos e
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direitos devidos a grupos determinados e apoiando ações educativas transversais e contínuas de combate às diversas formas de de discriminação e racismo.
Além disso, a presença proporcional da população indígena na sociedade
da região amazônica é mais marcante do que em outras localidades. Assim, seja
por sua condição de alunos ou por sua presença no dia a dia da sociedade local,
a valorização do relacionamento inter-racial é fundamental e vem sendo atendido
de forma importante pela instituição, inclusive com a formação de indígena que
volta para servir a sua comunidade como profissional de saúde.
Os cursos de graduação do UniSL contam, em comum, com uma disciplina intitulada Diversidade Humana, na qual são propostas as discussões relativas às questões culturais e sociais das minorias populacionais. O tema também
tem sido abordado de forma exaustiva em ações de extensão universitária.

Práticas pedagógicas inovadoras

Em que pese admitir que as práticas pedagógicas inovadoras dependem,
em grande parte, da disposição do docente para sua efetiva aplicação, a CPA
preocupou-se em identificar se, no UniSL o ambiente é propício para essas práticas. Mais que isso, se essas práticas são estimuladas pelos dirigentes da Instituição. Assim buscou-se verificar nos documentos oficiais os exemplos de propostas que possam ser consideradas inovadoras no ensino de graduação. Relaciona-se, abaixo, algumas dessas iniciativas:


Por si só, a concepção de metodologia que propõe-se a uma formação
baseada na contribuição para o aperfeiçoamento e transformação da realidade visando à melhoria social com justiça, traz para o centro do cenário as práticas pedagógicas voltadas para fora do ambiente escolar, antenada com o que a sociedade requer modernamente;



Implementação de um processo de educação inovadora que possa se
transformar em referência para a comunidade local, no sentido de formar
eticamente, tecnicamente e tecnologicamente, mirando o futuro;
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O programa de desenvolvimento do corpo do docente do Centro Universitário São Lucas preconiza junto a seus professores, conforme o PDI da
Instituição, “Investigar metodologias inovadoras para buscar uma prática
pedagógica transformadora”;



A instituição de oferecido ao longo dos anos oportunidades aos professores de eles próprios vivenciarem práticas pedagógicas inovadoras nas semanas pedagógicas, estimulando trocas de experiências e acatando, com
discernimento e responsabilidade as propostas oriundas do próprio corpo
docente, especialmente aquelas que se baseiam em práticas comprovadamente exitosas.

Planejamento das ações de ensino

O processo de planejamento das ações de ensino e aprendizagem no
Centro Universitário São Lucas tem suas primeiras atividades realizadas em período prévio ao início do semestre letivo, com a rediscussão do Plano de Desenvolvimento Docente (PDD), documento que envolve a elaboração do Plano de
ensino pelo Docente. O tema é retomado semestralmente desde a criação do
PDD, tendo em vista novos docentes, além da possibilidade de ter havido aperfeiçoamento por observação da equipe pedagógica institucional ou por solicitação dos atores envolvidos no processo de planejamento das atividades de ensino e aprendizagem.
De acordo com a Reitoria do UniSL, a elaboração do Plano de Ensino,
exigido na normativa vigente, pode se constituir em, mais que a obrigação do
professor, uma oportunidade de reflexão e de motivação para alteração de rumos no processo de ensino aprendizagem, especialmente tendo em vista o surgimento e o êxito de práticas relatadas na literatura educacional qualificada, as
quais podem ser adotadas e se transformarem em experiências efetivamente
exitosas.
Para a concepção do PDD no formato atual, os profissionais responsáveis
pelas políticas de ensino do UniSL têm trabalhado, há alguns anos em uma ma-
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triz de referência, para todos os cursos, por entender que o ensino por competência ao qual se propõe a IES, é preciso definir uma matriz que refira a essas
competências, única forma de delinear e obter um perfil de formação. Esse arranjo das competências é chamado no UniSL de matriz de referência.
A figura 4 propõe-se a representar como se entrelaçam o currículo e a
matriz de referência e como a sua concepção refletirá no planejamento da ação
cotidiana docente, com o propósito de que cada uma dessas ações se complemente para que se atinja o perfil de egresso preestabelecido no PCC do curso.
Figura 4 – Percurso do processo de planejamento da aprendizagem no Centro Universitário
São Lucas

Fonte – Dados do PDI e de textos utilizados na semana pedagógica
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O plano de ensino resultando do PDD elaborado pelo professor deve chegar ao conhecimento do aluno e com ele precisa ser discutido para que os atores
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem possam atuar em conjunto
atender ao que foi proposto.
Com a preocupação de verificar a efetividade do planejamento docente, a
CPA dirigiu aos discentes uma questão sobre planos de ensino em sua pesquisa
de autoavaliação de 2017. O gráfico a seguir apresenta o posicionamento do
corpo discente.
Conforme se verifica pela leitura do gráfico 11, mais de 70% dos estudantes afirmam que o docente é suficientemente democrático para discutir o plano
em sala de aula, divulga de forma efetiva e, no dia a dia, executa aquilo que foi
planejado
Gráfico 11- Posicionamento dos discentes acerca do Plano de ensino, sua divulgação, sua
utilidade e clareza.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o
planejamento é seguido em sala de aula.
Ajuda a acompanhar o andamento da
disciplina. Qualquer mudança é
discutida em sala.

7,4%

5,8%

É bem divulgado pelo professor, bem
escrito, fácil de entender, útil para o
desenvolvimento das atividades de
ensino, mas o professor altera o
cronograma sem avisar a turma

4,8%

O professor informou, no primeiro dia
de aula, onde pode ser encontrado, mas
não abordou mais o assunto até agora

10,7%

O professor informou onde pode ser
encontrado, mas os objetivos de
aprendizado e a forma em que vão
ocorrer as aulas são confusos
71,3%
Não foi divulgado

Fonte: Dados da pesquisa realizada junto à comunidade acadêmica

Avaliação da aprendizagem
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O UniSL, através de seu corpo diretivo e da equipe pedagógicas propõe
um processo complexo de avaliação. Complexo no sentido de multifacetado. A
intenção declarada é ade avaliar a aprendizagem, a criatividade, a capacidade
de interpretar e conduzir projetos, além da capacidade solucionar problemas
postos e simulações da realidade. A avaliação deve se constituir em instrumento
para que se garanta o cumprimento de objetivos, mantendo coerência com a
metodologia que direção a convicção pedagógica institucional.
Voltando a abordar a matriz de referência, que é como se chama a matriz
de referência no UniSL, a mesma é tida como a direcionadora da avaliação, está
sendo considerada como fornecedora de insumos para a identificação da necessidade de redirecionar os rumos do processo de ensino e aprendizagem como
um todo. A divisão do objetivo do curso em “átomos” chamados descritores, proporciona a sutileza de se poder analisar o ritmo do processo de aprendizagem
bem como a assertividade das estratégias utilizadas em cada aula.
Essas convicções institucionais, entretanto, só poderão se tornar efetivas
se na ponta, ou seja, na sala de aula e nos ambientes de estágio, o processo de
avaliação tem essas características. Para aquilatar a coerência entre é que proposto e o que vem sendo praticado na rotina do processo de ensino aprendizagem, a CPA questionou os estudantes sobre isso durante a aplicação de questionários para a autoavaliação. O Gráfico 12 é o registro dos resultados da aplicação da questão.
Gráfico 12- Posicionamento dos discentes acerca das avaliações, de seu alcance e do processo de discussão com os acadêmicos.
5,9%

As avaliações são bem elaboradas, exigem
raciocínio e tomada de decisão. Há sempre
mais de um tipo de avaliação e o professor
debate com a turma sobre o desempenho
durante as mesmas
As provas são bem elaboradas e são feitas
vistas de provas, mas não há comentários
sobre os erros. Os pesos das avaliações não
são bem distribuídos

4,9%

7,1%

11,5%

70,6%

As avaliações são bem elaboradas, exigem
mais raciocínio que memória, mas o
professor não faz análise ou comentários
sobre as questões depois de devolvê-las
aos alunos
As provas abordam o assunto dado em
aula, mas as perguntas não são claras e
para respondê-las é preciso ter decorado o
assunto. O professor não faz vista de prova

Fonte: Dados da pesquisa realizada junto à comunidade acadêmica
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Pós-Graduação
Os cursos de pós-graduação do Centro Universitário São Lucas são todos
na modalidade Lato-Sensu. De acordo com informações da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, está nos planos da Instituição a criação de
um número maior de cursos das áreas de negócios, na modalidade MBA.
Também, encontra-se em estudos a instalação do programa de pós graduação Stricto sensu, com a implantação de uma turma de mestrado na área de
saúde.
Quadro 6 - Cursos de pós-graduação lato sensu e aperfeiçoamento
DURAÇÃO
MATRICULACURSO
ÁREA
(Meses)
DOS
Especialização em Ortodontia

EGRESSOS

Saúde Odontologia

36

9

5

Especialização em
Saúde MultidisciEsética e Dermato-Funplinar
cional, turma 4

18

39

11

Especialização em
Educação Médica

Saúde
Educação

18

43

10

Aperfeiçoamento em
Periodontia

Saúde Odontologia

10

11

Alunos de graduação

09

22

10

Especialização em Metodologia do Ensino Su- Educação
perior, turma 21

Fonte – Diretoria de pós-graduação pesquisa e extensão

É necessário registrar que em 2017 os últimos alunos-docentes concluíram um curso de Doutorado no formato DINTER. No caso do UniSL, titularamse professores na área de odontologia e a promotora foi a Universidade Estadual
Paulista (UNESP).
O Gráfico 13 registra o posicionamento dos acadêmicos a respeito dos
cursos de pós-graduação atualmente oferecidos na Instituição. É possível observar que um percentual muito considerável (43,4%) não pode estar carecendo de
informações sobre a oferta de cursos lato sensu, modalidade atualmente oferecida no UniSL.
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Gráfico 13 – Posicionamento dos membros do corpo discente a respeito da afirmação: Os
cursos de pós-graduação e de aperfeiçoamento do Centro Universitário São Lucas estão condizentes com o mercado profissional da minha área.

1 Discordo; 7,5%

Não sei responder ;
43,4%

2 Não concordo
totalmente; 11,6%

3 Concordo ; 37,5%

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017
Pesquisa
Política de Pesquisa do centro Universitário São Lucas
A execução da política de pesquisa do UniSL é um dos encargos da Diretoria de Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. São propósitos da
Política de Pesquisa Institucional discriminados no PDI:

1 Estimular doutores ligados à Instituição para que elaborem e implementem projetos de pesquisa a partir do estabelecimento de Linhas de Pesquisa gerais e/ou específicas, incrementadas no decorrer do tempo e do
desenrolar dos cursos e das atividades de extensão;
2 Estimular a produção científica a ser divulgada nacional e internacionalmente visando a atender os pressupostos normativos da CAPES/MEC;
3 Promover um Programa de Iniciação Científica com bolsas institucionais
e a Coordenação de busca por bolsas de agências de fomento (PIBIC/CNPq).
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A seguir são relatadas as informações relativas à execução da política de
pesquisa do UniSL. Foram feitas poucas modificações no texto do Professor
Doutor Andreimar Soares, responsável pela área no âmbito da Diretoria citada
acima, após algumas observações de outros documentos.

Eventos ligados à pesquisa e à iniciação científica em 2017

I Simpósio regional de pesquisa científica em ciências da saúde e biológicas e
IX reunião científica do Centro Universitário São Lucas

Período: 4 a 6 de outubro de 2017
O evento contou com a parceria de pesquisadores e palestrantes de instituições da região, como UNIR, CEPEM, UniSL, SERA e FIOCRUZ, além de
profissionais das Universidades Federais do Amazonas e Goiás (UFAM e UFG).
O Simpósio foi destinado a todos os pesquisadores e estudantes de graduações
de todas as instituições de ensino superior das diversas áreas do conhecimento.
As inscrições aconteceram no mês de setembro, não houve taxa de inscrição,
cada inscrito teve direito a participação nos minicursos, conforme disponibilidade.
O simpósio foi dividido em três seções, no primeiro dia a linha temática
foi sobre Epidemiologia, diagnóstico e terapêutica; no segundo dia sobre Medicina tropical, doenças negligenciadas e infeciosas; e no último dia a Biodiversidade, bioprospecção e biotecnologia. Durante o Evento foram realizadas palestras, mesa redonda; apresentações orais de bolsistas PIBIC, PIC/PAP; apresentações de painéis, minicursos e divulgação dos melhores trabalhos.
Principais resultados do Evento
a) 188 inscrições como ouvintes;
b) 41 inscrições com apresentações de trabalhos;
c) 11 Palestras (UFG, UniSL, CEPEM, FIOCRUZ, UFAM, UNIR)
d) 2 Minicursos
e) 21 Apresentações Orais por alunos (alunos PIC/PIBIC)
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Foi estabelecido que a segunda edição do Simpósio Regional De Pesquisa Científica em Ciências da Saúde e Biológicas do Centro Universitário São
Lucas será realizado no mês de abril de 2018 (18 a 20).

Programa de apoio à pesquisa (PAP) e bolsas de iniciação científica (PIC / PIBIC): propostas submetidas ao programa de bolsas de iniciação científica – PIBIC/CNPq/UniSL
A Diretoria de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão da Faculdade São
Lucas, por meio da Coordenação do PIBIC, responsável pela divulgação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), de acordo com a
Resolução Normativa nº 017/2006 do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), abriu inscrições aos interessados em concorrer
a bolsas de iniciação científica para o período de Agosto de 2016 a julho de 2017,
por meio de Edital.
O Comitê Externo realizou no dia 26 de julho de 2017 a avaliação dos
trabalhos para a seleção das propostas que receberão bolsas PIBIC para o período 2017/2018. O Comitê formado por pesquisadores externos avaliou 17 propostas deferidas na fase de enquadramento. O trabalho do Comitê Externo, que
atende a uma exigência do CNPq, tem por objetivo avaliar o grau de estruturação
do programa na instituição, seu funcionamento e o processo de seleção de bolsas organizado pelo Centro Universitário São Lucas. As atividades do Comitê
Externo são divididas em duas etapas: 1) avaliação dos relatórios das comissões
internas; 2) reunião para apresentação dos resultados das avaliações dos trabalhos das comissões.
Resultados do PIBIC/2017:
a) 17 propostas submetidas
b) 9 propostas contratadas, sendo 6 Orientadores Doutores, 3 Orientadores Mestres e 9 alunos de IC
Fomento à pesquisa por docentes pesquisadores e para estímulo à iniciação científica
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O UniSL lançou, em 2017, o Edital PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA
– PAP N° 02/2017, com o objetivo de estimular e apoiar as atividades de pesquisa, mediante o aporte de recursos financeiros (Custeio e Bolsas), a projetos
que visem promover o desenvolvimento científico do Centro Universitário São
Lucas , nas áreas do conhecimento e linhas de pesquisa cadastradas no Diretório de Grupos de Pesquisa em Saúde e Meio Ambiente do CNPq/UniSL. As propostas aprovadas serão financiadas no valor global estimado de R$ 252.800,00
(duzentos e cinquenta e dois mil e oitocentos reais), oriundos do orçamento da
UniSL. As propostas deverão ser enquadradas em uma das duas categorias:
Faixa A, financiamento de até quatro (4) projetos de pesquisa submetidos
por proponentes com titulação vigente e exclusiva de Mestre, sendo duas (2)
bolsas destinadas a Mestres e duas (2) bolsas destinadas a Mestres regularmente matriculados em cursos de Doutorado cadastrados na Plataforma Sucupira da CAPES. As propostas submetidas nesta faixa poderão solicitar recursos
financeiros de apoio à projeto de pesquisa até o valor máximo de R$ 2.000,00
(dois mil reais), desembolsáveis em até 12 (doze) meses; uma bolsa de pesquisador no valor mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais) por 12 (doze) meses; e uma
(1) bolsa de iniciação científica (PIC-UniSL) no valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por 12 meses. Somente Mestres, podem concorrer na Faixa A.
Faixa B, financiamento de até oito (8) projetos de pesquisa submetidos
por proponentes com titulação vigente e exclusiva de Doutor, obtido em PPG-SS
cadastrados na Plataforma Sucupira da CAPES. As propostas submetidas nesta
faixa poderão solicitar recursos financeiros de apoio à projeto de pesquisa até o
valor máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais), desembolsáveis em até 12 (doze)
meses; uma bolsa de pesquisador no valor mensal de R$ 1.200,00 por 12 (doze)
meses; e uma (1) bolsa de iniciação científica (PIC-FSL) no valor mensal de R$
400,00 (quatrocentos reais) por 12 meses. Somente Doutores, com diploma obtido em PPG-SS cadastrados na Plataforma Sucupira da CAPES, podem concorrer na Faixa B.
Portanto, a UniSL espera (a) estimular a pesquisa na instituição, com a
consolidação de grupos e linhas de pesquisa institucionais; (b) assegurar maior
cooperação entre corpo docente e discente nas atividades de pesquisa no âm-
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bito da graduação em trabalhos de iniciação científica; (c) contribuir para a melhoria da produção científica da instituição como um todo, estimulando a produção científica do corpo docente e discente; (d) trazer melhorias ao ensino de
graduação enriquecendo a formação acadêmica do aluno, estimulando a descoberta, o pensamento científico, bem como novas formas de atuação profissional,
relacionadas à pesquisa científica; e (e) propiciar melhorias para o ensino na
graduação e pós-graduação, a partir da qualificação de recursos humanos. Foram aprovados e contratados 7 (sete) propostas, sendo 1 Mestre e 6 Doutores,
com resultado publicado em 22 de novembro de 2017.

Resultados do PAP/2ª edição 2017:
a) 12 propostas submetidas e deferidas
b) 7 propostas aprovadas e contratadas, sendo 1 Mestre, 6 Doutores e 7
alunos PIC

Resultados do PAP/1ª edição 2016:
a) 19 propostas submetidas, sendo 17 deferidas e enquadradas
b) 12 propostas contratadas, sendo 2 Mestres, 10 Doutores e 12 alunos PIC

Estímulo à iniciação científica na visão de alunos e professores:
Os dois gráficos a seguir tratam do estímulo institucional à iniciação científica
de alunos. Entre os docentes, a concordância é bastante razoável, somando-se
as respostas positivas (concordo e concordo totalmente – 74,6%). Entretanto, o
fato de um quarto dos professores se discorda da existência do estímulo ou se
abster de opinar pode ser um sinal de alerta para os dirigentes da Instituição.
Esses percentuais merecem ainda maior atenção quando se leva em consideração que o outro segmento que opinou sobre esse tema tem concordância de
43%, porém um percentual maior (45,5%) de alunos que não concordam ou não
concordam totalmente.
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Gráfico 14 – Resposta dos membros do corpo docente ao questionamento: Os docentes são
estimulados a apoiar a iniciação científica?
Não Concordo/Nem
Discordo;; 15,3%

Discordo;; 6,8%
Discordo
Totalmente;; 3,4%

Concordo
Plenamente;; 33,9%

Concordo;; 40,7%

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017
Gráfico 15 – Posicionamento dos membros do corpo discente à afirmação: Os alunos são
estimulados a participar de pesquisa científica no Centro Universitário São Lucas .
Não sei responder ;
7,6%
1 Discordo; 25,5%

3 Concordo ; 42,9%

2 Não concordo
totalmente; 24,0%

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017
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Revista Saber Científico
O UniSL iniciou a publicação da revista Saber Científico (RESC)

em

2008, com o objetivo de compartilhar informação, conhecimentos, pesquisas e
descobertas de caráter científico, oportunizando e contribuindo para o avanço da
ciência brasileira e para o desenvolvimento regional e nacional. De acesso
aberto, online, a Revista pode ser acessada de qualquer lugar do Brasil e do
mundo. Em 2017, a Revista Eletrônica aderiu ao Digital Object Identifier (DOI),
ou Identificador Digital de Objetos, que é um sistema que permite segurança,
identificação, localização e descrição unívoca de entidades digitais e garante os
dados de propriedade intelectual, principalmente para objetos digitais disponíveis na Internet.
A partir disto, o periódico tornou-se membro da CROSSREF, uma associação cooperativa independente, fundada e dirigida por editores científicos, que
tem como missão ligar usuários a conteúdos de pesquisas por meio de tecnologias colaborativas. A Saber Científico Sob Sponsoring Publisher da Galoá,representante em tecnologia da informação, através da Crossref, tem autorização e
responsabilidade para depositar o DOI com prefixo próprio do periódico
(10.22614) nos volumes e em cada um dos nossos artigos publicados. O DOI
oferece também Serviços como gestão de direitos autorais, métricas de acesso
e de referenciamento que são úteis na hora da recuperação da informação garantindo o acesso ao texto integral. A plataforma Lattes do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por exemplo, utiliza o DOI
como uma forma de certificação digital das produções bibliográficas registradas
pelos pesquisadores em seus currículos.
O próximo objetivo da Saber Científico, é a indexação em bases de dados
como SciELO Brasil, para expandir ainda mais o acesso e recuperação do seu
conteúdo informacional técnico-científico, através do compartilhamento e seu
uso no âmbito nacional e internacional. Atualmente a revista está registrada no
Diretório de publicações científicas Latindex que é um sistema de informação
sobre periódicos de divulgação científica, técnico-profissional e cultural publicados nos países da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal; e também no
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Google Acadêmico, que através de suas métricas, mostrou o aumento gradativo
por ano de citações dos seus artigos em outros veículos de publicações científicas no âmbito nacional, até mesmo, em artigos de periódicos indexados na base
de dados SciELO, assim como, em instituições públicas e privadas reconhecidas nacionalmente.
Gráfico 16 –Evolução do número de citações de trabalhos publicados pela Revista Saber Científico

Fonte: Revista Eletrônica Saber Cientifico (RESC), 2017. Google Acadêmico

Outro ganho do periódico do Centro Universitário São Lucas, foi o retorno
da Saber Científico às estratificações do Qualis CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) que é realizada por comitês de consultores especializados em cada área, com critérios-referência definidos pelo
Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC/ES) e registrados nos
documentos de área da CAPES.
Tabela 6 – Qualificação da Revista saber Científico – Sistema Qualis
Área de atuação

Classificação

Biotecnologia

B5

Ciências Biológicas

C

Interdisciplinar

B3

Fonte: Plataforma Sucupira, 2017
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Atualmente, o propósito da equipe é categorizar a produção científica do
nosso periódico nos estratos Qualis A e B1/B2 aumentando ainda mais o acesso
e visibilidade da nossa revista e ganhar prestígio no sistema de pós-graduação
nacional. O Conselho Executivo da Revista Saber Científico recebe, continuamente, trabalhos científicos de graduandos, professores e pesquisadores das
várias áreas do conhecimento dentro do escopo do periódico, abrangendo as
áreas das Ciências da Saúde, Biológicas e Agrárias. Os artigos podem ser Originais, Revisão, Relatos de casos ou Comunicação Curta para publicação. Em
2017, foram publicados 2 (dois) volumes com um total de 12 (doze) artigos originais e 8 (oito) artigos de revisão.

Resultados da RESC em 2017
a) 2 Volumes publicados, com 12 Artigos Originais e 8 Artigos de Revisão
b) 140 artigos em fase de submissão e avaliação

Figura 5 – Foto da capa de um dos números da Revista Saber Científico pulicada em 2017

Fonte: Revista Saber Científico
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Cursos de Pós graduação em fase de proposição

Conduzido pela secretaria de Pesquisa está em elaboração a criação de
um curso novo de Mestrado Stricto Sensu Profissional, o Mestrado em Ciências
da Saúde e Biociências, que justifica-se por: (i) ser um curso de mestrado profissional voltado para a área Interdisciplinar, com foco em Saúde e Biologia na
Amazônia Ocidental; (ii) nuclear e consolidar o desenvolvimento regional, no
aprimoramento técnico-científico de profissionais qualificados nas áreas da Saúde e Biociências; (iii) tentar minimizar o desequilíbrio e as inequidades inter e
intrarregionais do sistema Social e de CT&I em relação ao panorama nacional;
(iv) possibilitar suprir as demandas locais de formação continuada; (v) possibilitar
aumentar a qualificação na formação docente nas IES da Região e, na produção
de conhecimento na área; (vi) aumentar as possibilidades de formação, qualificação e fixação de pós-graduados na região; (vii) proporcionar a educação continuada de profissionais recém-formados, com espírito crítico e investigativo; (viii)
participar da consolidação de um polo de desenvolvimento tecnológico na área
de Saúde e Biociências em Rondônia; (ix) fortalecer as pesquisas de base e/ou
aplicadas na região da Amazônia Ocidental; (x) possibilitar o apoio aos cursos
de graduação, melhorando o perfil dos discentes egressos, inserindo-os na pesquisa e na pós-graduação; (xi) aprimorar e capacitar profissionais da área de
Saúde e Biociências do estado e da região amazônica, que, na sua maioria, não
tem a oportunidade de realizar cursos de pós-graduação fora do estado.
A proposta nova e em implantação do Mestrado em Ciências da Saúde e
Biociências deverá abranger, no mínimo, oito cursos de graduação na área da
Saúde e Biológicas (Medicina, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Biomedicina, Odontologia e Ciências Biológicas) pertencentes ao Centro
Universitário São Lucas, assim como, poderá contribuir na abrangência de cursos nas demais instituições de Ensino Superior e ICTs do estado de Rondônia e
região da Amazônia Ocidental.
4.1 Áreas de Concentração:
1. Medicina Tropical, Saúde Pública e Epidemiologia (MTSE)
2. Biociências Aplicadas à Saúde e Meio Ambiente (BASA)
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4.2 Linhas de Pesquisa:
1- Doenças Tropicais, Negligenciadas, Infecto-Parasitárias e Não Infecciosas:
2- Epidemiologia, Diagnóstico e Terapêutica:
3- Biociências e Ensino Aplicados à Saúde:

Trabalho de conclusão de Curso

O trabalho de Conclusão do curso está previsto para a maior parte dos
cursos do UniSL, com exceção é para o curso de Medicina. A implementação da
disciplina de projeto integrador para todos os cursos constitui-se em ambiente
adequado para prática de elaboração e execução de projetos de pesquisa.
A instituição conta com um manual padronizado para a formatação e os
critérios para divulgação dos relatórios de pesquisa na forma de monografia ou
artigo científico. Esse manual está acessível à comunidade acadêmica pelo portal de internet da Instituição.
Nos planos pedagógicos dos cursos que têm TCC é possível observar os
critérios de atuação dos orientadores, as formas de apresentação e defesa dos
trabalhos.
A Biblioteca disponibiliza à sociedade seu repositório institucional, ao qual
se pode ter acesso de forma virtual e que contém toda a coletânea de Trabalhos
de conclusão de Curso da Instituição.

Extensão
Política de Extensão do Centro universitário São Lucas
São objetivos da política de extensão do Centro Universitário São Lucas:


Estabelecer a integração entre ensino, pesquisa e a realidade social;



Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da
cidadania e melhoria da qualidade de vida;



Capacitar os discentes para atender as exigências do mercado de trabalho e as demandas sociais;
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Fornecer subsídios para a pesquisa, em todos os níveis;



Contribuir para reformulações de concepções e práticas curriculares, bem
como, para a sistematização do conhecimento produzido;



Garantir uma concepção do espaço acadêmico entendido como todos os
ambientes, dentro e fora da academia onde se realiza o processo histórico-social com suas múltiplas determinações.

De acordo com a Coordenação de extensões, setor interno à Diretoria de
Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão foram relacionadas 175
ações substanciais de extensão Universitária, as quais estão relacionadas em
anexo do presente Relatório de Autoavaliação Institucional, com quase 16 mil
atendimentos a membros da comunidade, acionando alunos e professores de
diversos cursos.
Alguns dos projetos de Extensão estão estruturados e já se tornaram tradicionais em diversas regiões da Cidade, especialmente em áreas mais carentes. A descrição mais detalhada desses programas é detalhada quando se descreve a Dimensão 3, Responsabilidade Social, do Eixo 2.
Na tabela 7 estão relacionadas as formas de participação dos estudantes
dos cursos na atividade de extensões que tem maior abrangência de ações e
que atinge uma parcela muito substancial da população, realizadas em duas
oportunidades de cada ano. O projeto de extensão é intitulado São Lucas Solidário.
Tabela 7 – Principais oportunidades de aprendizagens práticas oferecidas pelas extensões
Cursos envolvidos

Atividades desenvolvidas

Administração

Economia Solidária, Oficina de Administração de Renda Familiar e Oficinas
de Empreendedorismo, Orientação para elaboração de Currículo e entrevista de Emprego.

Biomedicina

Exame de Glicemia, Tipagem Sanguínea, Hemograma, Orientação e Palestras ligadas a área de atuação.

Enfermagem

Exame Preventivo (Papa Nicolau), Aferição de Pressão Arterial, Orientação
a gestantes, higiene pessoal, lavagem das mãos e etc.

Nutrição

Avaliação Nutricional, Avaliação Antropométrica, Avaliação de Gestantes,
Verificação Peso/Altura, Orientação sobre alimentos funcionais, aleitamento
materno e controle de obesidade.
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Odontologia

Escovação e orientação sobre higiene bucal, procedimentos de baixa complexidade e Palestras ligadas à área de atuação.

Fonoaudiologia

Avaliação de linguagem, Voz, e Audição, Orientação e Palestras ligadas à
área de atuação.

Fisioterapia

Avaliação de postura, Alongamentos, Massoterapia, exercício para prevenção de doenças.

Medicina

Atendimento Médico (Clínica Médica e Pediátrica)

Biologia

Reutilização de material reciclável na confecção de brinquedos. Laboratório
de Zoologia Palestras e Exposição sobre Animais Peçonhentos

Direito

Orientação Jurídica -Pensão Alimentícia, Separação, Violência contra a mulher, violência infanto-juvenil, Direito trabalhista entre outros.

Fonte: Coordenação de Extensões

Os gráficos 17 e 18 refletem o pensamento, respectivamente, de alunos
e professores acerca da importância das atividades de extensão em dois aspectos: o seu potencial de potencialização do aprendizado do discente e a sua capacidade de beneficiar a sociedade. Esse tema é abordado novamente na dimensão 5 Responsabilidade Social, tendo em vista as atividades descritas na
tabela 7, demonstrando que proporcionam benefício à comunidade. A leitura dos
gráficos permite verificar que os dois segmentos reconhecem a importância das
atividades de extensão do Centro Universitário são Lucas.

Gráfico 17 – Resposta dos membros do corpo docente ao questionamento: As atividades de
extensão contribuem para o aprendizado dos alunos e para melhorar a responsabilidade social dos alunos?
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Discordo;; 0%
Discordo
Totalmente;; 0%

Não Concordo/Nem
Discordo;; 3%

Concordo;; 33%
Concordo
Plenamente;; 64%

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017
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Gráfico ‘18 – Posicionamento dos membros do corpo discente à afirmação: As atividades de
extensão do Centro Universitário São Lucas contribuem para o aprendizado e ajudam a população.
Não sei responder ;
4%

1 Discordo; 3%
2 Não concordo
totalmente; 14%

3 Concordo ; 78%

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
O núcleo de comunicação do UniSL reúne as ações de comunicação com
a sociedade no sentido Instituição-População. A ouvidoria é responsável sentido
inverso da Comunicação. Os dois setores acumulam ações tanto de âmbito interno quanto externo.

Setores responsáveis
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional compõe a área
de comunicação social Centro universitário São Lucas:
I – Gerência de Comunicação e Marketing - responsável pela gestão da
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equipe e trabalhos desenvolvidos no núcleo de comunicação, além de conduzir
as campanhas de comunicação tais como campanhas institucionais, promoção
de cursos, eventos, projetos e programas de extensão, processos seletivos,
pós-graduação e ações Institucionais. Para cada uma dessas campanhas, são
desenvolvidas estratégias com o objetivo de propagar e universalizar a informação e a imagem da instituição.
II – Jornalismo e Assessoria de Imprensa - atuam no relacionamento entre a instituição e os meios de comunicação. Além de divulgar notícias nos veículos utilizados para a comunicação institucional, atende diariamente a imprensa do estado de Rondônia fornecendo informações e
fontes como profissionais para o atendimento de pautas jornalísticas,
intermediando a participação de professores e pesquisadores da UniSL em entrevistas e consultoria de publicações de relevância científica, social e econômica da nossa região.
III – Assessoria de Eventos e Cerimonial - responsável por planejar, organizar, assessorar e executar as atividades protocolares, logísticas e de cerimonial nas solenidades, cerimônias, comemorações, palestras, visitas, exposições e demais eventos de interesse da UniSL. Tem como foco o profissionalismo e a eficiência na operacionalização de eventos do cotidiano Institucional.
IV – Criação e arte - responsável pela criação e desenvolvimento de
peças gráficas como cartazes, revistas e folders além do material necessário
que dará suporte as estratégias estabelecidas para promoção das ações institucionais a serem realizadas. A área também finaliza artes e provê o tratamento
e editoração de imagens, realizando o processo de concepção de ideias a partir
do briefing e benchmarking.

Principais meios de comunicação com a sociedade

Os meios utilizados para comunicação no ano de 2017 foram os seguintes:


Portal da UniSL (www.saolucas.edu.br)
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Ambiente Virtual (Portal do Aluno e Portal do Professor), para comunicação com a comunidade com a comunidade interna, especialmente os
membros dos segmentos discente e docente.
o Portal do aluno – Permite ao acadêmico acessar suas notas, frequências, possibilitando o acompanhamento de cada disciplina. Disponibilizando as informações de sua vida acadêmica,
horários das aulas, planos de ensino, comunicados;
o Portal do Professor – Local onde o Docente disponibiliza o plano
de ensino, conteúdo programático, acessa o diário eletrônico, registra notas.



E-mail Marketing – Com envio para todos os endereços da instituição de forma instantânea garante a distribuição de informações com
agilidade e assertividade;



Painéis, banners e faixas – Fixados em pontos estratégicos da instituição,
os painéis, banners e faixas destinam-se à divulgação de informações de
interesse para a comunidade acadêmica além de dar visibilidade as
ações e eventos Institucionais;



Outdoors por toda a cidade;



Participação em programas de rádio e televisão, por parte de gestores,
docentes e representantes institucionais



Atividades de extensão;



Murais – Estão classificados em três categorias: murais das coordenações de cursos, murais da biblioteca e murais de sala de aula: Os murais
das coordenações de cursos e das salas de aula - são de uso
exclusivo dos respectivos cursos de graduação ou pós-graduação e seu
uso é restrito à divulgação de informações acadêmicas, eventos científicos, o acompanhamento das informações neles disponibilizadas é de
responsabilidade das coordenações de curso;



Os murais da biblioteca - são de responsabilidade da Biblioteca “Dom
João Batista Costa” e seu uso está condicionado a solicitação junto a
bibliotecária que faz o acompanhamento das informações nele disponibilizada;
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SMS – Envio de mensagens curtas e informativas para o celular dos acadêmicos, professores e técnicos da UniSL. Ex: Disponibilidade de
documentos, serviços, prazos, lembretes de prazos para matrícula e rematrículas, aulas, palestras, cursos;



Sinalização do Campus – A fim de comunicar para a comunidade
acadêmica e visitantes a disposição dos blocos do campus, a instituição denominou seus blocos com nomes de frutos e arvores característica à região Amazônia, toda a sinalização segue o padrão correspondente a sua designação;



Cadernos de Extensão e Pesquisa – Publicação semestral, que destaca
as atividades de extensão com a participação dos acadêmicos em
comunidades desprovidas de serviços básicos, além dos trabalhos científicos dos acadêmicos da instituição que são aprovados e apresentados em diversos eventos no Brasil e no mundo;



Redes Sociais – O uso das TIC´s (tecnologias da informação e
comunicação) no mundo atual é indispensável, e as redes sociais é
uma realidade e podem gerar novas sinergias entre os seus membros,
facilitando o compartilhando de informações e a divulgação de conteúdos
como documentos, apresentações, links, vídeos. Oportuniza ainda um
novo canal de comunicação entre os usuários e a Instituição. A UniSL
sensível a essa realidade está oficialmente presente nas seguintes redes:



Blog – De atualização rápida, permite a divulgação de textos, links, vídeos e imagens em forma de posts que podem ser compartilhados pelos
usuários para outras redes sociais, difundindo a informação e o conhecimento de temas da atualidade e interesse público. Acesso em:
http://blog.saolucas.edu.br.
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O gráfico19 refere-se ao posicionamento dos alunos acerca da capacidade institucional de utilizar adequadamente as novas formas de comunicação
para interagir com a comunidade. É possível verificar que os acadêmicos, em
sua maioria, entendem que o Centro Universitário São Lucas aproveita-se bem
da tecnologia à disposição para se comunicar com a sociedade e os próprios
alunos.
Gráfico 19 – Resposta dos membros do corpo discente ao questionamento: O Centro Universitário
São Lucas utiliza bem a tecnologia para se comunicar com os estudantes e a população em geral.
Não sei responder ;
1%

1 Discordo; 7%

2 Não concordo
totalmente; 21%

3 Concordo ; 71%

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Ouvidoria

Mais do que um serviço de defesa do cliente ou do consumidor, a ouvidoria precisa ser encarada como importante integrador entre a sociedade e o
prestador do serviço, podendo, quando bem utilizada, servir para fazer com que
a Instituição conheça melhor as expectativas da sociedade. No caso de uma
Instituição de ensino superior, isso pode representar melhoria da qualidade de
vida da população e formação profissional com perfil mais adequado às demandas sociais locais e regionais.
Internamente a ouvidoria permite agilizar a solução de problemas e aumentar a sensação da comunidade acadêmica de que a Instituição se preocupa
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individualmente com cada um de seus membros.
Após a aquisição de novos programas de computador e pelo apoio à
qualificação e aperfeiçoamento da atual ouvidora da Instituição, o que tem ocorrido desde 2016 tem sido mais reconhecida e utilizada tanto pela população,
quanto pela comunidade acadêmica.
De acordo com o PDI do UniSL, as atribuições da Ouvidoria são
assim sintetizadas:
1 receber, analisar e encaminhar sugestões, informações e questionamentos sobre os diversos setores do Centro Universitário, acompanhando o processo, até a solução final;
2 sugerir à reitoria medidas que contribuam para a melhoria dos serviços
prestados;
3 elaborar estudos sobre a qualidade dos serviços, com o objetivo de
torná-los cada vez melhores;
4 Atender, na medida do possível e do razoável, às particularidades de
estudantes, professores, funcionários e comunidade em geral.
5 reconhecer os direitos de grupos vulneráveis ou discriminados buscando fomentar a equivalência para que tenham igualdade de tratamento.

Atendimentos da ouvidoria em 2017

A tabela 7 e as subsequentes registram, em termos percentuais e absolutos (exceção feita à última tabela, tendo em vista o grande número de colunas.,
as oportunidades em que a Ouvidoria do Centro universitário São Lucas foi acionada no ano referencial do presente relatório. Na primeira dessa série de tabelas é possível verificar que em mais de três quartos das comunicações à Ouvidoria Os acionadores limitaram-se a solicitar informações. As reclamações atingiram quase 20% das solicitações. Esse percentual deve levar a CPA a solicitar
uma discriminação dessas reclamações, para saber a que se referiam e as ações
que foram adotadas em resposta.
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Tabela 7 – Produção da ouvidoria em 2017, segundo o tipo de comunicação registrado
Tipo de comunicação
frequência
Porcentagem
Pedido de informação

1737

76,1%

Reclamações

448

19,6%

Denúncias

52

2,3%

Sugestões

28

1,2%

Elogios

19

0,8%

2284

100,0%

Total
Fonte – Ouvidoria

Na tabela 8 verifica-se que a comunidade externa é o segmento que
mais acionou a ouvidoria, seguido pelos alunos.

Tabela 8 – Produção da ouvidoria em 2017, segundo o segmento que acionou o
serviço
Segmento

frequência

Porcentagem

Alunos

876

38,4%

Comunidade

1286

56,3%

Anônimo

106

4,6%

Funcionários

16

0,7%

2284

100,0%

Total
Fonte – Ouvidoria

A forma de contato mais utilizada para acionar a ouvidoria foi o e-mail
(74,5%, tabela 9)

Tabela 9 – Produção da ouvidoria em 2017, segundo o meio de comunicação
Meio de comunicação

frequência

Porcentagem

E-mail

1726

74,7%

Site

297

12,8%

Telefone

44

1,9%

Atendimento pessoal

245

10,6%

Total
Fonte – Ouvidoria

2312

100,0%
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A última e maior tabela destaca, apenas em números absolutos, os setores e os cursos acerca dos quais são feitas comunicações com a Ouvidoria do
UniSL. Entre os setores o que é objeto do maior número de acionamentos é a
CIA - Central de Ingressos e Admissões, certamente porque a comunidade solicita informações sobre formas de ingressar em cursos da Instituição. Entre os
cursos, aquele que tem o maio número de alunos – medicina – também é o mais
acionado, com 133 comunicações tabela 10).
Tabela10 – Detalhamento das comunicações da Ouvidoria em 2017, o serviço objeto da comunicação
Infor- Recla- Suges- Elomações mações tões
gios

Denúncias

Unidade, setor ou coordenação

n

AVA – Amb. Virtual de Aprendizagem

61

38

14

1

0

8

Biblioteca

14

4

8

2

0

0

CEAL - Central de Atend. ao Aluno

96

70

14

6

2

4

COEX - Coordenação de Extensão

50

27

21

2

0

0

Curso Administração

11

5

6

0

0

0

Curso Arquitetura

13

9

1

1

2

0

Curso Biomedicina

38

12

20

2

4

0

Curso Ciências Biológicas

14

12

2

0

0

0

Curso Ciências Contábeis

11

3

8

0

0

0

Curso Direito

76

29

36

5

0

6

Curso Enfermagem

37

8

20

2

0

7

Curso Fisioterapia

23

11

6

0

0

6

Curso Fonoaudiologia

9

5

4

0

0

0

Curso Medicina

133

47

69

8

4

5

Curso Nutrição

45

2

37

0

0

6

Curso Odontologia

78

31

37

5

0

5

DTH

144

141

0

3

0

0

FIES

87

80

2

1

0

4

Financeiro

171

137

30

4

0

0

Limpeza

7

0

2

0

5

0

Manutenção e Infraestrutura

29

3

24

1

1

0

NUC - Núcleo de Comunicação

9

9

0

0

0

0

Pós-graduação

77

68

7

0

0

2

PROUNI

52

49

0

3

0

0

RA - Registro Acadêmico

88

66

14

1

0

7

CIA - Central de Ingressos e Admissões

733

731

1

1

0

0
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Diretoria de Ensino

21

10

11

0

0

0

Clínica Odontologia

17

7

10

0

0

0

Clínica Fonoaudiologia

17

11

6

0

0

0

Comercial

15

14

0

1

0

0

Complementação e Revalidação

13

11

0

0

0

2

Curso Estética e Cosmética

10

6

0

0

0

4

Matrícula

8

8

0

0

0

0

Compras

5

5

0

0

0

0

Secretaria das Coordenações

5

1

3

1

0

0

Curso Engenharia

5

3

2

0

0

0

Clínicas e Laboratórios

7

3

4

0

0

0

Pesquisa

4

1

3

0

0

0

Estágio

4

4

0

0

0

0

Internato Médico

5

0

0

0

0

5

Napp

2

2

0

0

0

0

Segurança

4

0

0

0

0

4

Fonte – Ouvidoria

Dimensão 9: Políticas de Atendimento ao Discente
Acesso da comunidade externa aos cursos de graduação

As possibilidades de ingressar em um dos cursos de graduação do UniSL
abrangem todas as formas legais, quais sejam, o concurso vestibular, a nota do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a transferência a partir de outra Instituição de ensino superior e o acesso aberto a portadores de diploma de curso
superior anterior. Os vestibulares podem ser da forma gerais com ampla divulgação prévia ou, em casos determinados, previamente agendado entre a Instituição e o candidato a uma das vagas, as quais são estabelecidas em atos autorizativos prévios. Juntamente com a nota do ENEM, os vestibulares são responsáveis por ocupar a maior parte das vagas de todos os cursos da IES. As
vagas remanescentes podem, então, ser ocupadas por meio das já referidas
transferências e por alunos que já concluíram outros cursos de graduação.
Acerca do ENEM, é necessário lembrar que essa nota prévia do aluno irá
balizar a seleção de postulantes a financiamentos oficiais, como o PROUNI,
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FIES e Faculdade da Prefeitura de Porto Velho, que é um programa da municipalidade da capital, para incentivar acesso de alunos de baixa renda ao ensino
superior, em adendo aos programas federais.
A tabela alfa relaciona os cursos oferecidos em 2017, bem como o número
de vagas e a modalidade de oferta.
Tabela 11 – Número de vagas oferecidas por curso nos dois processos seletivos de 2017
MODALIDADE
CURSO
Nº DE VAGAS
DE OFERTA
Administração
300
Presencial
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciências Biológicas Bacharelado
Ciências Biológicas Licenciatura
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina
Nutrição
Odontologia
Tecnologia em Estética e Cosmética
Tecnologia em Gestão Pública
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

120

Presencia

150

Presencia

120

Presencia

120

Presencia

120

Presencia

145

Presencia

150

Presencia

180

Presencia

100

Presencia

80

Presencia

120

Presencia

150

Presencia

120

Presencia

120

Presencia

120

À Distância

120

À Distância

Fonte: Comissão permanente de vestibular

Nivelamento de alunos Ingressantes
Sob a nomenclatura de “cursos de nivelamento”, o UniSL mantém uma
série de ações que buscam a retomada de determinados temas cujo aprendizado
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é insuficiente em grupos de alunos, e outras que proporcionam a aquisição de
habilidades necessárias, inclusive na área tecnológica, tendo em vista os recursos oferecidos de salas virtuais e, em alguns casos, de ensino semipresencial.
O Programa Institucional de Nivelamento do Centro Universitário São Lucas (PINSL) prevê a oferta de disciplinas de base, conforme as exigências do
curso:


Direito: Português



Ciências Contábeis, Administração: Português e Matemática Básica



Enfermagem, Ciências Biológicas, Nutrição, Fisioterapia, Estética e
Cosmética, Biomedicina, Odontologia, Psicologia, Farmácia e Medicina: Português, Matemática Básica e Química.



Fonoaudiologia: Português e Matemática Básica



Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo: Português, Matemática
Básica e Matemática intermediária.
As capacitações tecnológicas iniciais são realizadas pela equipe da Dire-

toria de Ensino, no início de cada semestre para os alunos ingressantes. No decorrer do semestre são ministrados treinamentos e retomadas de preparação
pela equipe da Diretoria de Ensino, a partir de agendamento prévio. Os acadêmicos contam, ainda, para seu atendimento, com uma equipe técnica que se
reveza em laboratório de informática, tirando dúvidas ou socorrendo alunos com
maiores dificuldades, atuando nos dias úteis em horários de aulas.
Também, em casos especiais, poderá haver atendimento individual ao
acadêmico, de forma a transpor barreiras estruturais e funcionais à plena aprendizagem, prestando informações aos órgãos competentes, aos quais são solicitadas providências e propõe soluções.

Programa de Monitoria

O Programa de Monitoria do Centro Universitário São Lucas tem o propósito de proporcionar novas de aprendizagens a alunos selecionados em processo seletivo semestral para determinadas disciplinas e atividades. Essa sele-
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ção atende ao mesmo processo em todos os cursos e é realizada semestralmente pela Coordenação de Extensão da Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa
e Extensão.
De acordo com a Coordenação de alguns cursos, entre os quais os de
Nutrição, Fisioterapia e Odontologia, alguns alunos que participaram do programa de monitoria durante o curso revelaram aptidão para a docência e, posteriormente, foram aprovados em processo de seleção de docentes no UniSL e de
programas de mestrado e Doutorado em outras Instituições de Ensino Superior.

Programa de Bolsas de Estudos

O quadro 7 descreve os cinco tipos de estudos oferecidas diretamente
pela Instituição, apoiando o esforço do poder público para melhorar o percentual
populacional com formação universitária.
Quadro 7 – Programa de bolsa de estudos em cursos de graduação e pós-graduação
Tipo de bolsa
Responsabilidade Social

Atleta

Funcionário

Integrante
miliar

Egresso

Critério

A quem se destina

Estar classificado em faixa de renda
familiar preestabelecida no programa e manter desempenho acadêmico.
Estar participando de projetos de
extensão área de esportes e manter desempenho acadêmico satisfatório.

Estudantes que se enquadram na situação de
baixa renda e que, no momento da concessão
da bolsa, não tiveram acesso a programas de
financiamento ou subvenção governamentais.

Ser trabalhador da Instituição, encontrar-se fora do período probatório e manter desempenho acadêmico satisfatório

Colaboradores da instituição, sendo esta uma
forma de incentivo à qualificação e ao desenvolvimento profissional por meio dos cursos
ofertados pela mesma.

Estudantes que possuem potencial de representar a instituição em eventos e competições
esportivas.

Ter um membro familiar devidamente matriculado como aluno na
FaMembros familiares de primeiro grau de alunos
Instituição no ato da matricula e
devidamente matriculados na Instituição.
manter desempenho acadêmico
satisfatório
Ter sido aluno da instituição em
Egressos da instituição, sendo esta uma
curso de graduação ou pós graduforma de incentivar a formação continuada
ação e manter desempenho acados alunos da instituição.
dêmico satisfatório

Fonte – Plano de Desenvolvimento Institucional
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Central de atendimento ao aluno

A central de serviços, denominada CEAL concebida para integralizar a
atenção aos acadêmicos vem funcionado desde 2016 no Centro Universitário
São Lucas. Os registros acadêmicos podem ser acessos no ambiente, favorecendo o atendimento presencial, mas valorizando igualmente o conceito de integralidade no atendimento do aluno de forma virtual. Os serviços vêm se aprimorando gradativamente e, mesmos nos períodos de maior procura, como início e
final de semestre, os atendimentos têm mostrado maior eficácia. Uma parcela
considerável dos acadêmicos que responderam à pesquisa de avaliação Institucional realizada em 2017 concordou com a afirmação de que o CEAL atende
adequadamente e resolve problemas (65,5%). Ocorre que se deve refletir, também, sobre os 34,6% que discordam ou não concordam totalmente com a afirmação (Gráfico 20).
Gráfico 20 – Posicionamento dos membros do corpo discente à afirmação: O Centro de Atendimento ao Aluno (CEAL) atende de forma adequada e resolve a maior parte das situações.

Não sei responder ;
1,0%

1 Discordo; 9,2%

2 Não concordo
totalmente; 24,4%

3 Concordo ; 65,4%

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Política de egressos (PDI)
A Política de egressos da IES é executada a partir das Coordenações
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de cursos buscando manter o vínculo do ex-aluno com a Instituição e assim
prover o acompanhamento e evolução profissional e social desse egresso e,
durante o ano de 2017 recebeu um incremento importante da Coordenação de
pós-Graduação, que está preparando um grande aumento da oferta de lato
sensu e novos aperfeiçoamentos., que estabelece uma comunicação direta
junto ao aluno,
Essas ações permitem que o UniSL realize o mapeamento de demandas profissionais e construa indicadores, a partir das informações disponíveis,
possibilitando a discussão e avaliação efetiva dos cursos e da trajetória dos
egressos no mercado de trabalho e na sociedade. As informações são importantes para o aperfeiçoamento institucional, de modo que permite identificar a
necessidade de novos perfis de profissionais bem como a adequação da oferta
de cursos.
São objetivos da Política de acompanhamento do egresso do UniSL:

1.

Estabelecer cadastro regularmente atualizado dos egressos,
banco de dados com informações que possibilitem manter com o
egresso uma comunicação permanente estreitando o vínculo com
a Instituição;

2.

Incentivar o relacionamento entre o UniSL e os egressos, buscando
o aperfeiçoamento das ações Institucionais relativas as políticas de
implementação de novos cursos e programas de ensino superior;

3.

Apoiar a educação continuada dos egressos
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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

Dimensão 5: Política de Pessoal, de carreiras do Corpo Docente e Técnico
Administrativo

POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE
TRABALHO

Docentes
Observa-se, com bastante clareza, pela leitura do PDI do Centro Universitário São Lucas um plano bastante definido que trata da carreira docente. De
acordo com o documento e conforme já se afirmou em outros trechos dos relatórios os professores recebem formação contínua, por meio das semanas pedagógicas semestrais.
Além das ações em grupo das semanas pedagógicas, os professores recebem apoio pedagógico individualizado oferecido por pedagogas capacitadas
quando solicitado pelo docente e também oferecendo o curso de pós-graduação
lato sensu em Metodologia do Ensino Superior, onde professores da casa têm
acesso a bolsa, conforme especificado no Plano de Carreira Docente.
O PDI refere-se também aos licenciamentos que podem ocorrer nos seguintes casos, com ou sem remuneração, mediante aprovação pela Reitoria,
para aperfeiçoamento em Instituições Nacionais ou Estrangeiras, para comparecer a Congressos e eventos científicos, sendo estimulados a participar de atividades de ensino, pesquisa, extensão ou atividade administrativa e, principalmente para participação em programas de pós-graduação stricto sensu.
Em relação ao regime de trabalho, cada coordenação é responsável pela
distribuição de seu quadro docente com 20% de professores em regime integral,
40 a 60% de professores em regime parcial, e 20 a 40% de professores horistas.
O docente integrante do Quadro de Carreira fica sujeito a um dos seguintes regimes de trabalho, incluídas as horas-aula que ministra, atividades acadêmicas, coordenação de cursos, instruções, supervisão e orientação de alunos,
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práticas de pesquisa ou extensão, supervisão ou coordenação de órgãos ou setores:
Os docentes que ocuparem funções administrativas receberão, durante o
tempo em que se mantiverem em exercício delas, a remuneração prevista para
sua categoria, acrescida da gratificação pela função.
Os docentes designados por meio de portarias para funções de Diretor ou
Coordenadores, receberão, remuneração de professor com nível equivalente a
sua titulação no regime de 40 (quarenta) horas semanais, acrescidas função gratificada.
Na política de carreiras do Centro Universitário São Lucas, o professor será promovido em diversos casos, conforme relatados abaixo.

Tempo de serviço (antiguidade ou progressão horizontal)
A progressão por tempo de serviço, antiguidade ou horizontal ocorrerá
trienalmente.

Exercício profissional
O docente que comprovar experiência acadêmica ou profissional anterior
a contratação na Instituição, mínima de três anos, e que tenha afinidade
com a área profissional do curso e/ou disciplina ministrada, será contratado com
nível superior ao inicial. Os documentos oficiais ressalvam que será a experiência profissional ou acadêmica será validada, desde que efetivamente comprovada, por meio de declaração da empresa anterior.

Por mérito
Essa modalidade de progressão profissional será devida aos docentes
que obtiveram uma pontuação mínima durante processo interno de avaliação de
desempenho profissional. Está prevista uma escala com cinco níveis nessa progressão funcional.
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O docente que comprovar através de declaração, participação, de no mínimo um ano, com 80% de presença nas reuniões, na Comissão Permanente de
Avaliação – CPA e ou Conselho de curso, a título de incentivo, será elevado ao
nível imediatamente superior com dois anos de tempo de serviço.
Além do preenchimento dos requisitos supracitados serão avaliados e
considerados para a promoção e/ou progressão horizontal a avaliação de desempenho do docente nos seguintes aspectos:

Aspectos pedagógicos


Apresentação com qualidade e tempestiva do Plano de Ensino;



Apresentação organizada da proposta de aula;



Manejo de sala de aula (diferentes cenários), proporcionando condução das aulas;



Uso diversificado de recursos didáticos;



Comprometimento com a aprendizagem discente;



Disponibilidade para o atendimento aos alunos quanto à dificuldade
de aprendizagem;



Disponibilidade para propor estratégias de recuperação
aprendizagem;



Coerência da proposta avaliativa da aprendizagem.

Aspectos humanos:


Relação professor/direção;



Relação professor/coordenação;



Relação professor/professor;



Relação professor/aluno;



Equilíbrio emocional diante das dificuldades e conflitos;



Capacidade de comunicação.

Aspectos administrativos:

da
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Cooperação com as políticas administrativas, objetivos e metas da
IES;



Assiduidade;



Pontualidade;



Controle da frequência discente rotineiramente;



Responsabilidade em relação à elaboração dos documentos de
registro acadêmico (planos, diário, fichas, relatórios, etc.);



Participação em reuniões de estudo e planejamento;



Cumprimento de normas, procedimentos e prazos.

Progressão vertical
A progressão vertical é automática quando do titulação docente em cursos
de mestrado e de doutorado.
A vigência da promoção ocorre no mês seguinte ao mês em que o docente
entregar ao departamento de talentos humanos o diploma do curso de pós-graduação, ou declaração, da universidade, informando que não possui pendências
acadêmicas que o diploma está em fase de expedição.

Técnicos Administrativos

A Política de Capacitação Técnico-Administrativa tem o objetivo de proporcionar formação, qualificação, integração e valorização profissional do pessoal do Centro Universitário São Lucas, buscando constante aprimoramento,
por concessão de benefícios, obedecendo aos seguintes critérios,


Concessão de bolsas de estudo no UniSL, em percentual de 20%
a 50% em cursos de graduação, oferecidos pela própria instituição,
quando o técnico administrativo contar com tempo de serviço igual
ou superior a um ano (20%) ou três anos (50%),



Concessão de bolsas de estudos em valores proporcionais ao
tempo de serviço, em outra IES, a partir de dois anos de trabalho;



Participação em Eventos e Seminários Relevantes.
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O Plano de Carreira, em homologação, reúne os elementos necessários
à progressão funcional dos funcionários, estabelecendo a trajetória que podem
percorrer dentro da Instituição, proporcionando-lhes maior mobilidade funcional,
com as finalidades: estabelecer as trajetórias de carreiras; oportunizar o crescimento; estimular o desenvolvimento através do conhecimento e qualificação;
possibilitar a mudança de carreira.
Os cargos e empregos do pessoal técnico-administrativo são classificados
por ”Classe “ nos seguintes grupos ocupacionais, de acordo com a natureza das
respectivas atividades, e serão estruturados em subgrupos:


Grupo de Apoio: compreende os cargos e empregos permanentes
são atividades de apoio operacional, especializado ou não, com
escolaridade de 1º Grau ou experiência comprovada ou ainda conhecimento específico;



Grupo Administrativo Operacional, são cargos e empregos permanentes, cujo exercício é exigida formação de 2º Grau ou especialização ou formação de 1º Grau, com especialização ou experiência na área;



Grupo Gerencial e Desenvolvimento, compreendendo cargos e
empregos permanentes, a que sejam inerentes atividades técnicoadministrativas, para cujo exercício é exigida formação de 3º Grau
ou registro no conselho superior competente. O regime de trabalho
é CLT.

Procedimentos aplicados para a gestão de pessoas no Centro Universitário São Lucas

Procedimentos para substituição eventual dos professores do quadro:

A Política de Recursos Humanos do Centro de Ensino São Lucas, incentiva o aprimoramento docente, liberando-o para participar de cursos e congres-
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sos. O que gera a necessidade de se estabelecer condições e regras para reposição de aulas e/ou procedimentos e substituição de docentes. Para tanto, define-se que:

Reposição de atividades aulas teóricas e práticas:
A reposição de aulas teóricas e práticas são obrigatórias. Caso o docente
faça parte de uma equipe, as aulas podem ser naturalmente assumidas pelos
outros membros, desde que haja um consenso no grupo, caso contrário, a
equipe assume no momento do afastamento e no retorno o docente faz a reposição de aulas:
Caso o docente seja o titular na disciplina, o mesmo deverá entregar
um cronograma de reposição.
Sempre que o professor se ausentar em virtude de capacitação técnica, o docente deverá entregar à coordenação cópia do documento que comprove a participação no curso ou presença na capacitação. E nesses casos o
docente deverá repor antecipadamente a carga horária, de forma presencial, ou
seja, não poderão ser solicitados trabalhos de pesquisa aos alunos;

As viagens sem cunho acadêmico ou que não sejam para tratamento de
doença.
Podem ser descontadas como falta. Isso só não acontecerá, quando o
docente apresentar cronograma de reposição em concordância com a coordenação de curso;

Comunicação de ausência

A Comunicação de ausência em virtude de capacitação técnica poderá
ser feita por meio do e-mail institucional, contanto que seja preenchido formulário
padrão e anexado o comprovante de inscrição do evento ou capacitação.

Controle da coordenação:
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Cabe à coordenação de curso o controle de docentes que se ausentam
por viagens e/ou por afastamento de doença. No segundo caso, a coordenação
deve auxiliar o docente a organizar a reposição de aulas ou repassar a outro
docente a carga horária para que não haja dano ao acadêmico.
Nos casos em que ficar comprovado o afastamento do docente acima de
15 dias, a coordenação deverá verificar no quadro do próprio curso e ou da IES,
a possibilidade de outro docente assumir a carga horária do professor afastado.
Quando não for possível este tipo de substituição, efetua-se um contrato temporário com profissionais de fora da instituição.

Auxílios e benefícios:
A empresa instituiu plano de saúde Bradesco e Unimed local e de Seguro
de Vida em grupo que têm o escopo de permitir um nível de tranquilidade pessoal
(e por decorrência, familiar) à todo o quadro de pessoal técnico-administrativo e
docentes.
O PDI registra que o UniSL tem parceria com empresas comerciais e de serviços farmácias supermercados, açougues, postos de combustíveis, lojas de departamento dentre outros, na capital e em outras cidades do estado. Outro benefício referido no PDI é a parceria com a cantina terceirizada do campus, que
pode ser utilizada para posterior desconto em folha de pagamentos das despesas realizadas. Além disso, o Centro Universitário São Lucas proporciona cartão alimentação aos funcionários dos setores essenciais como limpeza e conservação, segurança patrimonial, equipamentos, manutenção e obras
Os colaboradores podem também ter acesso aos benefícios do Serviço
Social do Comércio – SESC, no que diz respeito a lazer, saúde, esporte e cultural.

Segurança do trabalhador
O Centro de Ensino possui um Serviço especializado em segurança, saúde e medicina do trabalho (SESMT), composto por médico, enfermeira e um
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Técnico em saúde e segurança do trabalho, responsável também pela assessoria à Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA) para distribuição de
EPI. É também responsabilidade do SESMT instruir os colaboradores sobre normas de segurança, combate a incêndios e demais medidas de prevenção
de acidentes, ministrar pequenas palestras e treinamentos, de modo que os colaboradores possam agir acertadamente em casos de emergência, como é o
caso de brigadas de incêndio e ainda examina e certifica as condições de funcionamento de mangueiras, hidrantes, extintores e equipamentos de proteção
contra incêndios, encaminha o colaborador para a realização de periódicos e
mantém contatos com os serviços médicos e social da empresa ou de outra instituição.
Além disso, o SESMT Inspeciona locais, instalações e equipamentos da
empresa, observando as condições de trabalho, estabelece normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e para
a prevenção de acidentes; coordena a publicação de matéria sobre segurança
no trabalho, prepara instruções e orienta na confecção de cartazes e avisos, divulgando e desenvolvendo hábitos de prevenção de acidentes. Comunica, o Departamento de Talentos Humanos da instituição, os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios, propõe alteração, reparação ou renovação de
acordo com a necessidade do colaborador e da instituição para manter a segurança.

Medicina do trabalho
O PDI registra, ainda a existência desse serviço, informando que uma profissional de enfermagem atua no setor com carga horária integral (44 horas/semanais), para atendimentos aos colaboradores em pequenos acidentes ou sintomas de indisposição com aferição de pressão, bem como acompanha sistematicamente aqueles que são hipertensos e diabéticos. Atua e auxilia nos trabalhos da saúde preventiva com palestras educativas e campanhas internas.
O médico atua nos exames admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho e demissionais, bem como acompanha a apresentação de possíveis queixas
dos colaboradores fazendo encaminhamentos médicos e receituários.
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Pesquisa com docentes e técnicos administrativos
Uma pesquisa conduzida, em conjunto pela CPA e o Departamento de
Talentos Humanos (DTH), setor institucional que trata das questões ligadas aos
trabalhadores contratados pelo Centro Universitário São Lucas buscou verificar
em que nível se encontra o relacionamento da Instituição com seus trabalhadores, seu grau de satisfação e compromisso.
Os membros da CPA entenderam que seria positiva essa cooperação
com um dos setores de trabalho da Instituição, pois assim fica ainda mais patente
o interesse do UniSL em utilizar resultados da pesquisa de Autoavaliação Institucional para implementar medidas de melhorias para atender os trabalhadores,
nesse caso, tanto os técnicos administrativos quanto os docentes, beneficiando,
de forma geral, toda a comunidade acadêmica.
Os gráficos 21 e 22 questionam sobre o estímulo da empresa ao trabalho
em equipe. Inicialmente perguntando aos técnicos administrativos e posteriormente aos docentes. Embora ambos os segmentos há um reconhecimento do
estímulo institucional, mas os docentes sentem isso de forma mais intensa, possivelmente porque a própria ação docente universitária exija trabalho em equipe,
e também pelo estímulo da Diretoria de Ensino ao trabalho multidisciplinar dos
professores.
Gráfico 21 – Resposta dos docentes ao questionamento: a empresa estimula o trabalho em
equipe?

0,8%

16,8%

82,4%

Sim

Não

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Não sei

às vezes
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Gráfico 22– Resposta dos Técnicos Administrativos ao questionamento: a empresa estimula
o trabalho em equipe?
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5,9%

Sim

Não
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Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Os técnicos administrativos normalmente têm acesso mais restrito aos
gestores de sua área apenas e os docentes, além dos coordenadores, rotineiramente se relacionam com Diretores e membros da reitoria. Nessa perspectiva,
mais de 90% dos membros de cada segmento consideram o relacionamento satisfatório ou muito satisfatório (Gráficos 23 e 24)
Gráfico 23 – Resposta dos Técnicos Administrativos ao questionamento: Como é o relacionamento entre o gestor e os colaboradores de sua área?
2,4%

0,0%

41,7%

Muito satisfatório

55,9%

Satisfatório

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Pouco satisfatório

Insatisfatório
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Gráfico 24 – Resposta dos docentes ao questionamento: Como é o relacionamento com os
gestores?
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Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Quanto ao reconhecimento formal do UniSL à dedicação dos seus trabalhadores, a maior parte respondeu que sim, porém entre os docentes se observa
um número maior de escolhas da alternativa sim (68,3%), sendo que o segmento
de técnicos apresenta maior percentual de respostas não, não sei e às vezes
(Gráfico 25).
Gráfico 25 – Resposta dos Técnicos Administrativos ao questionamento: A instituição reconhece o desempenho de seus colaboradores?
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Gráfico 26 – Resposta dos docentes ao questionamento: A instituição reconhece o desempenho de seus colaboradores?
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Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Sobre o nível de satisfação dos profissionais dos dois segmentos por trabalhar na Instituição, a maior parte afirmar estar satisfeito. Entretanto, novamente os docentes demonstram maior decisão em favor do UniSL, com mais de
95% das escolhas para a opção satisfeito.
Gráfico 27 – Resposta dos Técnicos Administrativos ao questionamento: Como você se
sente na instituição?
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86,1%

Satisfeito
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Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017
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Gráfico 28 – Resposta dos docentes ao questionamento: Como você se sente na instituição?
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0,8%

95,2%
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Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Com relação ao nível salarial da IES em relação ao mercado, os dois segmentos se dividem entre aqueles que acreditam que sim, poderiam conseguir o
mesmo salário com outros empregadores, os que acham que não e os que afirmam não saber. Nos dois segmentos, aproximadamente 34% dos respondentes
afirmaram que não conseguiriam o mesmo salário (Gráficos 29 e 30).
Gráfico 29 – Resposta dos Técnicos Administrativos ao questionamento: Você considera que
teria condições de conseguir em outras instituições o mesmo salário que recebe no UniSL?
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Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017
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Gráfico 30 – Resposta dos docentes ao questionamento: Você considera que teria condições
de conseguir em outras instituições o mesmo salário que recebe no UniSL?
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Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

A comunicação sobre os benefícios trabalhistas oferecidos pela instituição
é mais conhecido entre os técnicos administrativos do que entre os professores
(87,1% contra 7,9%), possivelmente indicando melhora na comunicação desses
benefícios aos membros do corpo docente.
Gráfico 31 – Resposta dos Técnicos Administrativos ao questionamento: Você conhece os
benefícios institucionais disponíveis para você?
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Gráfico 32 – Resposta dos docentes ao questionamento: Você conhece os benefícios institucionais disponíveis para você?
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Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Os docentes consideram seus móveis e equipamentos de trabalho mais
adequados às tarefas diárias (97,5%) do que os técnicos administrativos (85%).
Gráfico 33 – Resposta dos Técnicos Administrativos ao questionamento: Os móveis e equipamentos de seu local de trabalho são adequados para executar suas atividades?
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Gráfico 34 – Resposta dos docentes ao questionamento: Os móveis e equipamentos de seu
local de trabalho são adequados para executar suas atividades?
2,6%

97,4%
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Não

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Quanto a treinamentos, os técnicos administrativos são mais otimistas
que os professores.
Gráfico 35 – Resposta dos Técnicos Administrativos ao questionamento: A empresa investe
em treinamento para que você tenha um desenvolvimento contínuo?
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Gráfico 36 – Resposta dos docentes ao questionamento: a empresa investe em treinamento
para que você tenha um desenvolvimento contínuo?
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Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Sobre a missão da Instituição fica claro que o Centro Universitário São
Lucas precisa comunica-la melhor a seus técnicos administrativos, já que os
colaboradores efetivamente a conhecem (86% sim e 9,5% um pouco).
Gráfico 37 – Resposta dos Técnicos Administrativos ao questionamento: Você conhece a
missão da Instituição?
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Gráfico 38 – Resposta dos docentes ao questionamento: Você conhece a missão da Instituição?
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Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Ficou claro, na pesquisa que uma maior muito substancial de seus colaboradores se sente corresponsável pelos destinos da Instituição em que trabalha em percentual maior 96% entre os docentes e maior de 86% entre os técnicos administrativos.
Gráfico 39 – Resposta dos Técnicos Administrativos ao questionamento: O sucesso da instituição também é de sua responsabilidade?
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Gráfico 40 – Resposta dos docentes ao questionamento: O sucesso da instituição também é
de sua responsabilidade?
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Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Dimensão 6 Organização e gestão da Instituição
Treinamento para melhorar a gestão estratégica

Para garantir um processo de gestão moderno, o UniSL promoveu,
ao longo do ano de 2017 um curso para os gestores de diversos níveis do Instituição Desenvolvimento da Cultura de Gestão para Resultados. O curso ocorreu
em cinco módulos, totalizando 42 horas e foi conduzido por consultores de empresa especializada.

Estrutura organizacional

A estrutura organizacional do UniSL é composta por órgãos de natureza
consultiva, deliberativa, normativa e jurisdicional, responsáveis pelo funcionamento da IES.
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A administração da UniSL é exercida pelos conselhos superiores, conselho de universitário (CONSU) e conselho de ensino, pesquisa e extensão (CONSEPE), pela Reitoria e suas Pró-Reitorias, Diretorias, Colegiado de Curso e Coordenações de Cursos.
Desta forma, o trabalho decorre de forma estruturada e contínua, afim de
garantir a regulação dos direitos, deveres e atribuições da comunidade acadêmica, os quais foram e são estabelecidos de forma clara, precisa e continua nas
instâncias de planejamento, execução, controle e avaliação.
A estrutura da IES está pautada nos seguintes objetivos:


Desenvolver o planejamento integrado das atividades acadêmicas

e administrativas;


Integrar sistemas de informações acadêmicas administrativas, per-

mitindo maior e melhor divulgação das informações;


Aperfeiçoar a estrutura organizacional por meio da revisão dos se-

tores funcionais, do quadro pessoal técnico administrativo, dos regulamentos e
normas do UniSL;


Promover a melhoria dos serviços de apoio ao discente e do do-

cente, aperfeiçoando as estruturas atuais, e garantindo boa qualidade de vida
a toda a comunidade acadêmica;


Otimizar o uso dos espaços da Instituições e planejar as expansões

necessárias.

Órgãos colegiados

Os órgãos colegiados do UniSL estão previstos em seu Estatuto e são
constituídos pelo Conselho Universitário – CONSU, pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão – CONSEPE e pelos Colegiados de Curso
Os órgãos colegiados superiores reunir-se-ão, ordinariamente, uma vez
em cada semestre, em data prevista no calendário acadêmico, e, extraordinariamente, quando convocados pelo Reitor ou a requerimento de um terço dos respectivos membros, mediante convocação com antecedência de quarenta e oito
horas, no qual deverá constar a pauta definida.
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Os demais órgãos colegiados reunir-se-ão nas datas previstas no calendário acadêmico ou quando convocados extraordinariamente, na forma prevista
no Regimento Geral
As decisões dos colegiados superiores podem, conforme a natureza, assumir a forma de resoluções, portarias e instruções normativas a serem baixadas
pelo Reitor

Conselho Universitário (CONSU)

O Conselho Universitário (CONSU), órgão superior, de natureza deliberativa, normativa, recursal e de instância final para todos os assuntos acadêmicoadministrativos, será integrado pelo Reitor, seu Presidente; pelos Pró-Reitores
Acadêmico e Administrativo-financeiro; pelos Diretores de Ensino; Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; Registro e Controle Acadêmico; Administrativo e Financeiro; um representante da Entidade Mantenedora, indicado por esta; por 5
(cinco) coordenadores de curso; por representantes das seguintes categorias,
escolhidos por seus pares, em lista tríplice, sendo: um professor de cursos e um
suplente; um representante do corpo técnico-administrativo e um suplente; e um
representante do corpo discente e um suplente.

Compete ao Conselho Universitário:

I.

formular o planejamento, as diretrizes, políticas e normas gerais do

Centro Universitário;
II.

criar, desmembrar, fundir ou extinguir unidades acadêmicas, admi-

nistrativas ou suplementares, ouvidos o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e demais órgãos interessados, respeitado o que dispõe o Estatuto;
III.

alterar ou reformar o Estatuto, o Regimento Geral e aprovar os re-

gulamentos das unidades acadêmicas ou administrativas, na forma prevista no
Estatuto;
IV.

designar comissão para apurar responsabilidade de dirigentes do

Centro Universitário, quando, por omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não cumprimento da legislação de ensino, do Estatuto, do Regimento

113

Geral ou de normas complementares;
V.

instituir a concessão de títulos honoríficos e concessão de prêmios,

obedecido o que prevê o plano anual de atividades e seu orçamento base;
VI.

deliberar sobre representações ou recursos que lhe forem encami-

nhados pela Reitoria;
VII.

deliberar sobre intervenção nos demais órgãos do Centro Universi-

tário, esgotadas as vias ordinárias, bem como avocar as atribuições a eles conferidas;
VIII.

deliberar sobre o calendário acadêmico semestral, ouvido o CON-

SEPE;
IX.

deliberar sobre a sistemática e o processo de avaliação institucio-

X.

deliberar sobre o plano anual de atividades e sobre a proposta or-

nal;

çamentária anual;
XI.

exercer o poder disciplinar, originariamente ou em grau de recurso,

como instância superior;
XII.

aprovar o regulamento que disciplina o seu funcionamento;

XIII.

exercer as demais atribuições de sua competência, por força de lei

e do Estatuto.

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE)

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão central
de supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão, possuindo atribuições deliberativas, normativas e consultivas, será integrado pelo Reitor, seu Presidente; pelos Pró-Reitores Acadêmico e de Administração e Finanças; pelos
Diretores de Ensino; Pós-graduação, Pesquisa e Extensão; e Registro e Controle
Acadêmico; todos coordenadores de curso; por representantes das seguintes
categorias, escolhidos por seus pares: três representantes de professores, escolhidos por seus pares em lista sêxtupla; e por um representante do corpo discente e um suplente em lista sêxtupla.
Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão superintender e
coordenar, em nível superior, as atividades de ensino, de pesquisa e extensão,
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deliberando sobre:
I. criação, expansão, modificação e extinção de cursos de graduação e
pós-graduação;
II. proposição de cursos sequenciais, o ensino à distância e não presencial, na forma da legislação e normas vigentes;
III. ampliação, redistribuição e diminuição de vagas;
IV. proposição dos currículos dos cursos de graduação, em conformidade
com as diretrizes gerais, fixadas pelo MEC;
V. regulamentação de processos de avaliação que visem ao aperfeiçoamento do sistema avaliativo do processo ensino-aprendizagem;
VI. aprovação de programas de pesquisas e das atividades de extensão;
VII. aprovação do conteúdo e a duração dos cursos de pós-graduação,
em níveis de doutorado, mestrado, especialização;
VIII. aprovação do conteúdo e a duração dos cursos de aperfeiçoamento,
extensão e atualização;
IX. regulamentação das normas gerais dos processos de seleção para
matrícula em todos os seus cursos e programas;
X. proposição de avaliação institucional;
XI. aprovação do calendário acadêmico anual, os turnos e o horário de
funcionamento dos cursos e programas;
XII. regulamentação das normas acadêmicas complementares às do Regimento Geral, em especial as relativas a programas de ensino, matrículas e
outras, transferências, trancamentos de matrícula, reopções de curso, adaptações, avaliação do processo ensino-aprendizagem, processo seletivo aos diversos cursos, aproveitamento, aceleração ou recuperação de estudos e outras,
que se incluem no âmbito de sua competência;
XIII. regulamentação sobre as relações dos professores com o Centro
Universitário, com os colegas e com os estudantes;
XIV. aplicação do poder disciplinar, no âmbito de suas funções;
XV. proposição e constituição de comissões;
XVI. proposição e aprovação de qualquer matéria de sua competência,
em primeira instância, ou em grau de recurso;
XVII. aplicação das demais atribuições que, por sua natureza, lhe estejam
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afetas;
XVIII. proposição de alteração do Estatuto e do Regimento Geral;
XIX. aprovação do regulamento que disciplina o seu funcionamento.

Colegiado de Cursos

O Curso será constituído pelo Colegiado de Curso, como órgão deliberativo e normativo, pelo NDE responsável pelo acompanhamento do processo de
concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico e pela
Coordenação, para as tarefas executivas.
Cada Colegiado de Curso será composto pelo coordenador de Curso, seu
Presidente nato, por 2 (dois) representantes docentes de cada período letivo,
eleitos por seus pares, 1 (um) titular e 1(um) suplente; por dois representantes
do corpo discente, eleitos por seus pares; cada representante docente representa apenas um único período, todos da respectiva unidade.
Compete ao Colegiado de Curso:
I. Aprovar matriz curricular, matriz de referência e revisão ementaria das
disciplinas que integram o curso, submetendo-as à apreciação da Diretoria de
Ensino;
II. elaborar os projetos de ensino, pesquisa e extensão e executá-los depois de aprovados pelo Conselho Universitário e homologados pelo Reitor;
III. decidir, quando solicitado, sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos transferidos e diplomados;
IV. homologar a admissão e a dispensa de alunos-monitores;
V. analisar, selecionar e propor os planos dos cursos de especialização,
aperfeiçoamento e extensão, bem como os projetos de pesquisa na área do
curso, e submetê-los à deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
e homologação do Conselho Universitário;
VI. emitir pareceres em assuntos de sua competência; e
VII. exercer as demais atribuições que lhe sejam designadas pelo Reitor,
pelo Pró-Reitor Acadêmico, pela Diretoria de Ensino, pelo Coordenador do Curso
ou pelos órgãos colegiados, previstas em lei e no Regimento.
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Núcleo Docente Estruturante

Cada curso, na modalidade presencial ou a distância tem seu Núcleo Docente Estruturante (NDE) e, sua constituição deve respeitar a legislação vigente.
O Núcleo Docente Estruturante tem como objetivos:
I. Garantir a construção coletiva, orientação e operacionalização do projeto pedagógico em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais;
II. Propor metodologias as quais possibilitem que o docente tenha relevante papel na construção do conhecimento pelo discente;
III. Avaliar os diferentes cenários de ensino e aprendizagem, sugerindo
inclusive novos cenários e adequações dos existentes;
IV. Garantir a adequação e a relevância das práticas.
Compete aos membros do NDE:
I. Propor alteração na matriz curricular, matriz de referência e das disciplinas que integram o curso, submetendo-a ao Colegiado de Curso;
II. Acompanhar a implementação da matriz curricular, matriz de referência
e o ementário que integram o curso;
III. Propor ações de pesquisa e extensão que desenvolvam os objetivos
do curso garantindo a construção do perfil do egresso conforme projeto pedagógico do curso;
IV. Analisar a pertinência dos materiais didáticos necessários ao currículo;
V. Avaliar os indicadores de desempenho discente;
VI. Propor novos cenários de aprendizagem nos estágios supervisionados
e nas práticas profissionais que permitam o aumento da qualidade das vivencias
profissionais para o aluno.

Diretoria de Registro e Controle Acadêmico

A Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DIRCA) do Centro Universitário São Lucas – UniSL é o órgão auxiliar da Pró-Reitoria Acadêmica, que tem
a responsabilidade pelo registro e controle acadêmico, a quem compete organizar e gerir o sistema de registro e controle acadêmico do Centro Universitário,
centralizando todas as ações de controle do desempenho e frequência de alunos
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da graduação e dos cursos e programas de pós-graduação, em todos os níveis.
As funções principais da DIRCA são:
I. organizar os serviços da DIRCA, concentrando nela a escrituração do
estabelecimento que deverá ser mantida rigorosamente atualizada e conferida;
II. organizar o arquivo assegurando a preservação dos documentos escolares e atendendo prontamente, a qualquer pedido de informação ou esclarecimento de interessados;
III. cumprir os despachos legais pertinentes à Reitoria e Pró-Reitoria Acadêmica;
IV. coordenar e supervisionar os serviços da DIRCA, fazendo distribuição
equitativa dos trabalhos pelos auxiliares;
V. manter atualizada a coleção de leis, estatuto, regimento, regulamentos,
instruções, despachos, ordens de serviços e livros de escrituração;
VI. registrar certificados e diplomas do UniSL;
VII. apresentar à Reitoria, em tempo hábil, todos os documentos que devam ser visados ou assinados;
VIII. subscrever e publicar, por meio do sistema acadêmico, regularmente,
o quadro de notas de aproveitamento de avaliações de aprendizagem ou exames e relações de faltas ou frequências para conhecimento dos alunos.
O Diretor é o titular desse órgão, nomeado pelo Reitor, e com anuência
prévia da Mantenedora, permanecendo no cargo ad nutum.
As atribuições do Diretor da DIRCA do UniSL são:
I. superintender os serviços técnicos para garantir a exatidão, autenticidade e segurança dos registros de notas, frequência e guarda de documentos
de alunos e ex-alunos, atendidas a legislação e as normas aplicáveis;
II. elaborar relatório semestral sobre o funcionamento da DIRCA, incluindo, necessariamente, dados sobre matrículas (iniciais e renovações), trancamento de matrículas, desistências, transferências (expedidas e recebidas), conclusões, desempenho e frequência dos alunos;
III. organizar os serviços da DIRCA, concentrando neste toda a escrituração acadêmica, a qual deverá ser mantida atualizada e conferida, tanto no sistema acadêmico, quanto nos arquivos físicos;
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IV. cumprir os despachos e determinações da Reitoria e Pró-Reitoria Acadêmica;
V. superintender e fiscalizar os serviços da DIRCA, fazendo distribuição
equitativa dos trabalhos aos seus auxiliares;
VI. Responsabilizar-se pelo registro de certificados e diplomas do Centro
Universitário.

Acervo Acadêmico

O Acervo Acadêmico, diretamente subordinado à Diretoria de Registro e
Controle Acadêmico, é o órgão do Centro Universitário encarregado pela organização, conservação e manutenção em condições adequadas e de fácil acesso
e pronta consulta aos documentos que compõe o acervo acadêmico.
O acervo acadêmico é composto por documentos e informações referentes à concepção, organização e funcionamento do Centro Universitário, de seus
cursos de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, registro acadêmico
de seus alunos.
O Acervo Acadêmico é dirigido por um Depositário, profissional contratado
pela Entidade Mantenedora por indicação do Reitor.
São atribuições do Depositário responsável:
I. planejar, organizar e gerenciar o Acervo Acadêmico;
II. organizar o Acervo Acadêmico, obedecidas às normas técnicas específicas e as recomendadas pelo MEC, devidamente atualizadas e legislação específica;
III. zelar pela conservação do acervo, mantendo-o ordenado e limpo;
IV. controlar e obedecer aos prazos de guarda e respectivas destinações
dos documentos.

Dimensão 10 Sustentabilidade Financeira
A receita de atividades da Instituição, representa mais de 98% da entrada
total de recurso e, assim como vem ocorrendo nos demais ano, está firmada no
pagamento das semestralidades, individualmente pelos alunos matriculados e
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pelas entradas oriundas do Governo Federal, por meio do programa FIES. O
programa Faculdade da Prefeitura gera receita para o UniSL de forma indireta,
por meio de isenção fiscal.
Os objetivos e metas do Plano de Desenvolvimento Institucional são os
balizadores do programa de Investimentos da Instituição, que elabora plano de
ação periódico utilizando informações obtidas a partir de pesquisa de opinião
realizada por empresas especializadas contratadas, demandas levantadas a
partir do Relatório de Autoavaliação da CPA e por pesquisa de clima organizacional aplicada por esta em conjunto com o Departamento de Talentos Humanos
(DTH).
A previsão orçamentária constante do PDI do Centro Universitário São
Lucas antecipou uma estimativa de receitas da ordem de mais de 104,3 milhões
de reais para o ano de 2017. Após o abatimento de renúncias e pagamento de
impostos, prenuncia-se uma receita de 82,2 milhões de reais, contra uma previsão de custos e despesas de aproximadamente 64 milhões de reais.
O plano de investimentos da IES parece estar contemplando de forma
bastante substancial as necessidades apresentadas pela área de infraestrutura,
especialmente as relativas a construção, adaptação e ampliação de salas de
aula, seu aparelhamento com instrumentos audiovisuais fixos e melhoria do seu
conforto. Ao menos tem-se observado investimentos nessas áreas. Para o quadriênio 2015-2019, a Instituição programa investir 32 milhões de Reais, com o
propósito de atender aos objetivos e metas divulgados pelo PDI.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
Dimensão 7 - Infraestrutura Física
O campus do centro Universitário São Lucas está localizado em um bairro
bastante populoso, relativamente próximo à área central de Porto Velho, sendo
servido por todas as opções de transporte coletivo disponíveis na cidade. As
instalações da IES estão divididas em onze edifícios, sendo que um deles fica
em área externa, no qual funciona um laboratório escola e os demais em área
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cercada, com estacionamento próprio. Outro estacionamento funciona em local
próximo ao conjunto principal.
O estacionamento tem sido criticado por membros da comunidade acadêmica, especialmente os discentes. De acordo com a Reitoria, diversos esforços
têm sido feitos nos últimos anos para aumentar o número de vagas em estacionamento, tendo em vista o crescimento da Instituição pela oferta crescente de
cursos. As propostas de aquisição de imóveis vizinhos encontram-se em tramitação e na dependência das condições do mercado imobiliário da região.
As condições dos ambientes têm recebido frequentes reformas, ampliações e adaptações nos últimos anos e não foi diferente em 2017.

Salas de aula
As salas de aula do UniSL atendem adequadamente à quantidade de
alunos que recebem e existem em dimensões diferenciadas, para servir de
forma satisfatória a grupos de alunos de diversos tamanhos, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Da mesma forma, as salas são ventiladas com
janelas amplas e, ao mesmo tempo, são todas climatizadas com condicionadores de ar. A iluminação das salas é moderna e suficiente, demonstrando preocupação da Instituição com o uso racional de energia e com luminosidade suficiente.
Em 2016, de acordo com o PDI a Instituição contava com 63 salas de
aula. Esse número aumentou para 67 no ano seguinte. Além disso seis salas
estão adaptadas para servirem como salas de projeto integrador.
As salas possuem carteiras estofadas e anatômicas, quadros brancos,
equipamento multimídia e acesso à internet para a realização das atividades
acadêmicas. Outros recursos tecnológicos de informática e de mídia estão disponíveis a partir de reserva prévia do docente.
As condições das salas de aula foram avaliadas por discentes e discentes na pesquisa realizada pela CPA em 2017.
As salas de aula do Centro Universitário São Lucas constituem, sem dúvida, o item de infraestrutura física mais bem avaliado, com aprovação crescente
ao longo dos anos.
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De acordo gráficos seguintes, alunos aprovam as salas de aula em 83,3%
e professores o fazem em percentual de 95,6%.
Gráfico 41 Posicionamento dos acadêmicos quanto à afirmação: As salas de aula do Centro
Universitário São Lucas proporcionam condições que contribuem para o aprendizado.
Não sei responder ;
0,5%

1 Discordo; 3,6%

2 Não concordo
totalmente; 12,5%

3 Concordo ; 83,3%

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Gráfico 42 – Respostas dos docentes ao questionamento: As salas de aula são adequadas
ao trabalho docente e ao aprendizado do aluno?
Discordo
Totalmente;; 0,8%

Não Concordo/Nem
Discordo;; 2,5%

Concordo
Plenamente;; 60,0%
Concordo;; 35,6%

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017
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Acessibilidade tecnológica e recursos de informática

Tanto os laboratórios de informática quanto a possibilidade de acesso à
internet de forma gratuita, atendem de maneira excelente, considerando os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários, acessibilidade plena, velocidade de acesso à internet, wi-fi, política de atualização de
equipamentos e softwares, adequação do espaço físico e acessibilidade plena.
Cinco laboratórios de informática que, em seu total, oferecem 208 equipamentos de informática para alunos têm suprido de forma efetiva à demanda
do corpo discente. É necessário ressaltar que técnicos que dão apoio a alunos
com dificuldades técnicas proporcionam maior facilidade para o acesso aos recursos tecnológicos disponíveis.
Além dos 208 computadores de mesa acima referidos, a Instituição disponibiliza para apoio ao processo de ensino e aprendizagem, destinados ao uso por
acadêmicos, de 120 computadores móveis (notebooks). Essas máquinas têm
sido utilizadas com maior frequência por alunos da disciplina de projeto integrados dos diversos cursos.
Os laboratórios de informática que dão apoio aos alunos foram avaliados quanto a sua adequação e mais de 65% dos respondentes concordam qie
eles são adequados ao aprendizado.
Gráfico 43 - Posicionamento dos acadêmicos quanto à afirmação: Os laboratórios de informática do Centro Universitário São Lucas são adequados ao aprendizado.
Não sei responder ;
7,1%

1 Discordo; 7,7%

2 Não concordo
totalmente; 19,8%

3 Concordo ; 65,4%

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017
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Biblioteca

A biblioteca do Centro Universitário São Lucas ocupa uma área de
1600m2. Ocupam o espaço o acervo, guichês de atendimento, 118 cabines para
estudo individual, 4 salões de estudos em grupo, 2 salas individuais de estudo
em grupo, guarda volumes, sala de processamento técnico, sala de restauração,
2 laboratórios de estudo dotadas de computadores (estão entre os cinco laboratórios acima, nesta mesma dimensão.
A biblioteca é aberta a toda a comunidade acadêmica e egressos da instituição. Todos os livros e periódicos estão disponíveis para consulta.
O acervo é informatizado, conforme preconiza o MEC. O acesso à base
de dados referenciais de livros físicos, obras impressas que compõem nosso
acervo, e sua pesquisa é realizada diretamente no site institucional
A Biblioteca digital, no UniSL chamada Minha Biblioteca, conta com
aproximadamente 6500 obras disponíveis.
Quanto ao acesso a artigos científicos, a biblioteca disponibiliza periódicos em papel, mas também proporciona bases de dados de periódicos, com
trabalhos na íntegra dos bancos de dados da área de medicina.

Política de Desenvolvimento de Coleções

A política de desenvolvimento de coleções constitui-se de um conjunto de
critérios que definem a conveniência em adquirir, manter e descartar material
bibliográfico da Biblioteca Dom João Batista Costa estabelecendo normas para
seleção e aquisição de obras; disciplinando o processo de seleção; constituindo
os critérios de atualização do acervo; balizando diretrizes para a avaliação e o
descarte das obras. Os recursos oferecidos pela entidade mantenedora destinam-se a aquisição de obras, crescendo primeiro em número de títulos e depois
em exemplares (volumes), além da compra de materiais especiais, equipamentos e mobiliários. A atualização do acervo é permanente e crescente e obedece
às orientações dos instrumentos do INEP na dimensão que abrange a Biblioteca.

Seleção de obras
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Acervo é composto por diversos tipos de obras de obras em seus variados suportes de acordo com as doações e os recursos orçamentários disponibilizados. Estas obras servirão de apoio informacional às atividades de ensino,
pesquisa e extensão da IES, além de resguardar as obras produzidas pela própria instituição.
Quanto à formação do acervo, o material bibliográfico deve ser selecionado observando-se os critérios de adequação do material aos objetivos e níveis
educacionais da IES; autoridade do autor ou editor da obra; idioma, qualidade
técnica e atualidade da obra; excesso ou escassez na quantidade de obras sobre
o assunto na coleção; demanda de usuários; conveniência do formato e compatibilização com equipamentos existentes na Biblioteca. O processo de seleção
de obras considerará essencialmente o Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
aprovado em todas as instâncias institucionais observando cursos em implantação, credenciamento, reconhecimento ou em fase de reformulações curriculares.
De modo geral, adotar-se-á três títulos de livros para a bibliografia básica
podendo ser essas obras físicas ou virtuais, contendo duas obras impressas e
tendo sua quantidade variando conforme a oferta anual de vagas por curso. As
bibliografias complementares serão constituídas de no mínimo quatro títulos, podendo ser virtual ou com dois exemplares físicos cada.

Aquisição de obras

Em relação aos livros, são adquiridos todos os títulos das bibliografias
básicas em quantidade de exemplares baseada no número de vagas ofertadas
anualmente pelo curso.
Em relação aos periódicos impressos, anualmente a Biblioteca realiza
uma avaliação nas estatísticas de empréstimos dos periódicos correntes com o
objetivo de colher subsídios para tomada de decisão nas renovações dos mesmos; a listagem com os títulos de periódicos e seu respectivo uso será encaminhada às coordenações dos cursos com o intuito de realizar os devidos cancelamentos de títulos que já não atendem às suas necessidades e/ou a inclusão
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de novos títulos necessários para o desenvolvimento do curso e/ou a manutenção dos títulos já adquiridos.
O acervo de periódicos conta ainda com títulos de variadas áreas do âmbito científico e informativo, inclusive as multidisciplinares, e garante a formação
de coleção com no mínimo os fascículos dos últimos três anos das publicações.
Além dos periódicos impressos acima mencionados, a UniSL disponibiliza
a comunidade acadêmica o acesso à base de dados de periódicos eletrônicos
Medline (2400 títulos) especializada nas áreas do conhecimento de Ciências Biológicas e Ciências da Saúde e Academic Search Elite (2300 títulos) especializada nas áreas do conhecimento de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Ciências da Saúde e Ciências Exatas e da Terra.
As obras de referências (enciclopédias, dicionários gerais e especializados, estatísticas, atlas, guias e catálogos) serão atualizadas conforme demanda
ou solicitação das coordenações de curso. As obras em multimeios (CD-ROM e
DVD) serão adquiridas quando solicitadas pelas coordenações de curso e comprovada a necessidade destes para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e
extensão. Haverá ainda aquisições em virtude de novas publicações disponíveis
no mercado e títulos de outras áreas do conhecimento que contribuam para a
formação técnica e humanística da comunidade acadêmica, de forma a atender
as necessidades das unidades curriculares.
A biblioteca tem uma aprovação importante: Para 54% dos discentes, a
biblioteca do Centro Universitário São Lucas tem bibliografia suficiente e bons
ambientes de estudos e 88% dos docentes concordam que tem acervo adequado e boas condições de estudo.
Gráfico 44 - Posicionamento dos acadêmicos quanto à afirmação; A biblioteca do Centro
Universitário São Lucas tem bibliografia suficiente e bons ambientes de estudos.
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Não sei
responder ; 2,1%

1 Discordo; 16,9%

2 Não concordo
totalmente; 27,2%
3 Concordo ; 53,8%

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017
Gráfico 45 – Respostas dos docentes ao questionamento: A biblioteca conta com acervo
adequado e boas condições de estudo?
Discordo;; 4,2%

Não Concordo/Nem
Discordo;; 6,8%

Discordo
Totalmente;; 0,8%

Concordo
Plenamente;; 44,1%

Concordo;; 44,1%

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Os dois próximos gráficos referem-se à visão dos segmentos docente e
discente acerca da adequação das clínicas de ensino para o aprendizado na
área de saúde. Observa-se uma concordância maior por parte dos docentes.
Enquanto 87% aqueles concordam ou concordam totalmente, entre os discentes
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há um percentual de concordância de 48% e os que não concordam totalmente
ou discordam somam 28%.
Gráfico 46 Respostas dos docentes ao questionamento: As clínicas são adequadas ao trabalho docente e ao aprendizado do aluno?
Não Concordo/Nem
Discordo;; 8,0%
Discordo;; 2,6%

Discordo
Totalmente;; 1,7%

Concordo
Plenamente;; 45,3%

Concordo;; 41,9%

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

Laboratórios didáticos

Os espaços dos laboratórios estão adequados às exigências legais de
acessibilidade física. Existe na Instituição uma programação pré-estabelecida de
manutenção dos equipamentos através de um setor estruturado, treinado e devidamente equipado.
Considerando que a acessibilidade é uma manifestação de atitude inclusiva. Que se revela em um processo de transformação atitudinal e do ambiente.
Desta forma, em atendimento as exigências das Leis e Normas de Acessibilidade
de pessoas com deficiência locomotora e com deficiência visual, elaborou-se um
plano de ação para promover a acessibilidade e atendimento prioritário, aos que
necessitam de atendimento com segurança e autonomia, total ou assistida, nos
prédios, salas de aulas, equipamentos e serviços. Assim, o UniSL conta com
elevadores, adequação das calçadas externas e internas, bebedouros, banhei-
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ros, corrimãos das escadas e rampas, sinalização nos pisos, cadeiras identificadas, balcões de atendimento, prateleiras, ampliação de portas, sinalização e
mapa tátil, não somente nos laboratórios especializados, mas em todo o campus
da instituição.
A política institucional de atualização dos equipamentos tecnológicos obedece a uma periodicidade diferenciada, onde os hardwares são substituídos a
cada três anos. A atualização do sistema operacional e antivírus é realizada semanalmente, com manutenção diária de conectividade de rede, e funcionamento
dos periféricos de entrada e saída.
Entre os acadêmicos os laboratórios específicos da área são bem avaliados (51,3% concordam que são adequados), mas esse apoio é menos decisivo
do que ocorre entre os professores, segmento em que o apoio é de 88%. É preciso analisar com atenção a não aprovação decisiva por parte de quase metade
dos acadêmicos.
Gráfico 47 Posicionamento dos acadêmicos quanto à afirmação: Os laboratórios da área de
saúde do Centro Universitário São Lucas são adequados ao aprendizado.
1 Discordo; 7,8%
Não sei responder ;
22,2%

3 Concordo ; 51,3%

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

2 Não concordo
totalmente; 21,4%
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Gráfico 48 - Respostas dos docentes ao questionamento: Os laboratórios são adequados ao
trabalho docente e ao aprendizado do aluno?
Não Concordo/Nem
Discordo;; 7,0%
Discordo;; 0,9%

Discordo Totalmente;;
1,7%

Concordo
Plenamente;; 46,1%

Concordo;; 44,3%

Fonte – dados da pesquisa aplicada em 2017

A instituição disponibiliza o proporcionando as condições para o docente
planejar e preparar suas aulas, efetuar correções de atividades, entre outros
compromissos docentes.
Há uma recepção com colaborador capacitado para realizar uma triagem
de demandas oriundas de discentes e outros setores institucionais para com os
professores.
A recepção também faz agendamentos para o uso do espaço de atendimento e orientação a alunos, No mesmo espaço há uma sala própria para atendimento ao aluno, em que o professor pode fazer uso para orientação individual
ou de pequenos grupos.
Um ambiente maior é reservado para atividades gerais dos professores,
onde são dispostas mesas individuais e coletivas, bancadas para notebooks e
computadores desktop e impressora de uso coletivo, além de material de expediente.
Há também no âmbito do “espaço docente” uma sala onde fica alojada
uma equipe de suporte à atividade docente em todos os turnos do dia. Essa
equipe faz orientações pedagógicas (Matriz Curricular, Matriz de Referência,
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Plano de Ensino etc.), capacitações individuais e de pequenos grupos sobre metodologias ativas e oferta capacitações tecnológicas de novos sistemas como:
Blackboard, College, Sagah, Amobile/Inovar. Assim, pedagogas e especialistas
em tecnologias educacionais estão disponíveis para apoiar o professor nas suas
demandas e necessidades.
O espaço também foi concebido como um ambiente em que o professor
pode fazer uso de copa, com estrutura para pequenos lanches. O professor tem
também à sua disposição uma sala de estar com televisão para uso nos intervalos de descanso e sanitários exclusivos.

Análise dos dados e das informações e ações que já estão propostas para o ciclo avaliativo compreendido entre 2015 e 2017
Atendendo ao que preconiza a Nota Técnica 65, nos itens 3.4 e 3.5, bem
como no item 4.3 uma análise deve ser feita das avaliações levadas a cabo ao
longo do processo de avaliação e ações devem ser propostas visando as melhorias acadêmicas e de gestão.
Por se tratar do ano em que se necessita enviar a versão integral do relatório a discussão se dará, a partir deste ponto, em uma perspectiva trienal.

Eixo 1 - Planejamento e avaliação Institucional
Dimensão 8 Planejamento e Avaliação-Relato Institucional

Nos anos de 2015, 2016 e 2017, CPA do Centro Universitário São Lucas tem
procurado planejar e implementar processos de autoavaliação que sejam tão
amplos quanto possível, tanto em relação à participação da comunidade acadêmica, quanto em relação ao número de instrumentos a serem aplicados. Nesses
três anos houve modificação tanto na forma de aplicar questionários quanto no
teor das questões. A CPA tem procurado, além disso, desde 2015, diversificar
suas formas de avaliar e, por isso, aplica avaliações qualitativas e quantitativas.
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Como tem afirmado desde 2015, a avaliação interna tem evoluído nos últimos
anos, consolidando um formato que reúne avaliação quantitativa com avaliação
qualitativa.
No caso dos últimos anos, os fóruns, que representaram a avaliação qualitativa,
têm-se constituído em importantes direcionadores de políticas públicas, uma vez
que os participantes indicam, com boa dose de precisão, onde há indícios de
problemas ou de insatisfações. Dessa forma as ações podem ser programadas
com maior exatidão e as chances de atender às demandas é bastante significativa. A principal deficiência dos fóruns e, por isso ele pode receber modificações
em avaliações futuras, reside no fato de os mesmos estimularem o destaque
apenas para aspectos negativos da Instituição. Não se pretende impedir esses
julgamentos, tendo em vista que isso poderia se constituir em censura e porque
deixar-se-ia de obter informações preciosas e úteis pelas razões já expostas.
Entretanto, é necessário que, em uma pesquisa qualitativa, os pontos positivos
sejam igualmente levantados para que possam ser aprimorados ou preservados.
A divulgação do relatório utilizará, mais do que nos anos anteriores, as redes
sociais, pela importância que essa forma de comunicação vem adquirindo ao
longo dos anos, no mundo inteiro, inclusive em nossa comunidade acadêmica.
Ocorre que um relatório de autoavaliação é um instrumento denso, que destoa
dessa modalidade de comunicação. Como ocorreu em 2017 e em 2016 para
divulgar os relatórios dos anos anteriores, o apoio do Núcleo de Comunicação
e Marketing da Instituição tem sido imprescindível
Tratando da pesquisa quantitativa, as questões e as escalas de respostas têm
se modificado, pois a cada ano se percebem questionamentos que podem contribuir com o processo de planejamento de ações por parte da Instituição.
Acerca desse particular, ou seja, utilização de informações advindas de avaliações institucionais para realização de melhorias, é necessário comentar o resultado de uma questão submetida aos três segmentos da comunidade acadêmica,
para saber se a instituição adota normalmente essa prática. Observa-se que, de
forma geral, há uma percepção de que isso ocorre de fato. Por outro lado, é
preciso ressaltar que no segmento dos docentes e técnicos administrativos essa
percepção é mais evidente que entre os alunos. Entende-se que a Instituição
deve observar aí um potencial de crescimento de seu reconhecimento junto aos
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discentes, simplesmente por mostrar de forma mais concreta que realmente se
apoia na opinião de membros da comunidade acadêmicas para seus planejamentos de ações.

Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e PDI

Os tipos de cursos que têm sido implantados nos últimos três anos e, a
partir de 2017, o credenciamento da instituição para ofertar disciplinas em EAD
está coroando os esforços institucionais para cumprir sua missão de formar para
a cidadania.
A apresentação de informações nessa dimensão baseou-se primordialmente no Plano Pedagógico Institucional e na sua correspondência com o Plano
de Desenvolvimento Institucional. Percebe-se coerência entre os dois instrumentos, na medida em que PPI é um documento que contribui para subsidiar o planejamento institucional de forma geral. A contextualização da Instituição em relação às peculiaridades de sua localização é levada em consideração quando do
seu planejamento pedagógico, não se atendo este apenas aos aspectos teóricos
da educação, embora refira-se a ele com certa profundidade.
A implantação de cursos acata sobremaneira as demandas sociais, conforme é sobejamente justificado nos instrumentos verificados, o que demonstra
que existe uma preocupação histórica do uniSL com a comunidade que a circunda.
Um ponto bastante coerente com a prática institucional é a afirmação do
PPI de que se a reprodução de conhecimentos é inócua enquanto processo de
aprendizagem e que metodologias inovadoras superam essa deficiência. É possível verificar essa opção por metodologias inovadoras em fatos concretos que
vêm se dando na IES. Essas ações, além de praticadas em salas de aula de
grande parte das disciplinas, também se materializam por meio da modificação
da estrutura física para aproximar alunos e facilitar as atividades que demandam
iniciativa de alunos e sua atuação em grupos. Essas salas são utilizadas por
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disciplinas, por si só inovadoras, na medida em que valorizam o trabalho interdisciplinar e a busca de soluções de problemas, em lugar da transmissão e reprodução de conhecimentos de professores para alunos. Da mesma forma, as
atividades práticas supervisionadas, cuja parte coletiva e presencial é realizada
no âmbito da disciplina de projeto integrador, exigem protagonismo do aluno,
valorizando o aprendizado significativo. Dessa forma, a conexão entre proposta
e prática institucional fica assegurada.
Ainda analisando o trecho que trata do processo de aprendizagem, considera-se positivo que uma parte das disciplinas é oferecida na modalidade semipresencial, pois esse formato também favorece a autonomia do estudante.
Sobre a missão, foi feita a seguinte proposição aos segmentos discentes
e docentes: Avalie a capacidade que o centro Universitário São Lucas tem de
utilizar a educação para desenvolver o sujeito de forma completa, valorizando os
talentos e potencializando as atitudes positivas dos seus alunos.
Ambos os grupos escolheram, em sua maioria, as respostas concordo
bastante ou totalmente, sendo que os docentes (totalizando 83%) foram ligeiramente mais positivos que os alunos (66%). Quando à discordância total ou discordância da maior parte, os segmentos avaliaram de forma muito semelhante
(docentes 4% e discentes 3%).
Esses valores são realmente significativos. Assim como as respostas às
questões que tratam da possibilidade de os egressos se realizarem profissionalmente.
Dimensão 3 – Responsabilidade Social

A autoavaliação neste item tem sido positiva nos últimos três anos, principalmente pelas ações da CPA.
Nesse eixo pode ser observada a importância da Instituição para o desenvolvimento local, o que aumenta a responsabilidade de todos que fazem parte de sua
comunidade acadêmica.
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Eixo 3 - Políticas Acadêmicas
Dimensão 2 Políticas Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação

As inovações metodológicas implantadas nesta dimensão, realmente tem
feito a diferença durante os três anos do ciclo avaliativo.
Como se afirmou no relatório do ano passado, é fundamentalreconhecer
que as metodologias ativas devem ser interpretadas como mecanismo para formar a criticidade dos alunos, já que elas facilitam as ações integradas e a interdisciplinaridade; sendo que estas conduzem ao aprendizado significativo da realidade social dos alunos, desde que esse processo seja vislumbrado de forma
planejada pela instituição de ensino.
Quanto às políticas de extensão, pesquisa e pós-graduação é perceptível,
pela leitura do PDI e do PPI que as mesmas formam conexões bem definidas
com a política de ensino.

Dimensão 4 Comunicação com a Sociedade

A comunicação institucional com a sociedade pode ser comprovada pelo reconhecimento social de que desfruta o UniSL. Um dos mecanismos de comunicação com a sociedade a destacar-se é a Ouvidoria, na medida em que mais da
metade das comunicações por esta via foi demandada por membros da comunidade externa.

Dimensão 9 Política de Atendimento aos Estudantes e Egressos

A politica de atendimento a estudantes tem sido bem avaliada nestes três
anos.
Algumas medidas precisam ser adotadas para aprimorar ainda mais o
CEAL, que vem recebendo algumas críticas dos acadêmicos desde sua implantação, no início do presente ciclo avaliativo.
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Eixo 4 - Políticas de Gestão
Dimensão 5 Política de Pessoal, de carreiras do Corpo Docente e Técnico
Administrativo
A política de pessoal da IES é abrangente e as condições de trabalho
consideradas positivas. Entretanto, a avaliação quantitativa revelou deficiência
na comunicação dessa política aos trabalhadores. A política de carreira docente
está bem especificada e as formas de crescimento na carreira estão bem contempladas, o mesmo ocorre com a questão da qualificação.
Diversas questões da pesquisa quantitativa foram aplicadas sobre o local
de trabalho e o salário de técnicos administrativos. Os respondentes fizeram avaliação bastante positivo nos itens, como iluminação, limpeza e refrigeração. Na
questão dos instrumentos de trabalho, embora também tenha havido uma avaliação positiva, chama a atenção que quase um quarto dos técnicos administrativos concorda apenas em parte com a proposição. Esse fato pode estar carecendo a reflexão de gerentes e chefes de setores.
Dimensão 6 Organização e Gestão da Instituição

Mostrando saudável coerência entre o que propõe a Instituição em sua missão
e a forma com a qual se organiza a gestão, o UniSL parece estar preparado para
atender as demandas do processo ensino aprendizagem.
É importante ressaltar o fato da IES estar se preparando adequadamente para a
utilização das novas tecnologias. Assim como ocorre no processo de ensino e
aprendizagem, esse fato também se dá na gestão institucional.

Dimensão 10 Sustentabilidade Financeira

Os dados apresentados demonstram que a Instituição está preparada financeiramente para cumprir seus compromissos ao longo do tempo e expandir
suas atividades, como já vem ocorrendo.
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Eixo 5 - Infraestrutura Física
Dimensão 7 Infraestrutura Física

A infraestrutura física da Instituição é, ao lado do moderno processo de ensino aprendizagem, um dos pontos realmente fortes. Grandes investimentos têm sido realizados
no campus durante os anos de 2015, 2016 e 2017, com a construção de salas de
aulas, ampliação da clínica de nutrição, adaptações de salas aulas para servir ao projeto integrador, implantação de elevadores e novas rampas para melhor a acessibilidades, ampliação de espaços de convivências, entre outros investimentos. Os investimentos da Instituição em Infraestrutura demonstram a sólida Sustentabilidade Financeira.
A CPA acompanha, de perto, a evolução dos processos para melhoria dos estacionamentos da Instituição, porque essa tem sido uma reivindicação recorrentes dos
anos do atual ciclo avaliativo.
De forma geral as avaliações foram bastante positivas. Laboratórios de informática e
estacionamento foram os itens com avaliação menos positiva. Uma parte considerável
dos estudantes respondentes concorda apenas em parte quando se pede para avaliar
os estacionamentos e apenas 18% concordam totalmente. No caso dos laboratórios
de informática esses valores são, respectivamente, de 23% e 27%. No primeiro caso,
a Instituição tem buscado solução com a pavimentação de áreas internas e aquisição
de terrenos nas cercanias. Mas essas soluções precisam continuar sendo promovidas
pelos gestores. Para os laboratórios de informática, a CPA foi informada que novos
computadores serão adquiridos ainda no primeiro semestre de 2017.
Tratando-se dos laboratórios de informática, é necessário ressaltar que a Internet também tem recebido críticas de alunos, principalmente por instabilidade. Para os membros da CPA esse item tem evoluído, embora realmente mereça aperfeiçoamentos.
A Biblioteca da Instituição está melhor avaliada em relação a relatórios anteriores.
Algumas tabelas disponibilizadas no momento do relato desta dimensão, mostram números muito significativos quanto ao acervo e número de exemplares.

Considerações Finais
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Presente Relatório procurou ser fiel ao que verificou de forma direta durante
os processos de aplicação de questionário ou de realização de fóruns. A CPA analisou
os documentos enviados por outros setores como os seus relatórios de produção e
de investimentos de forma isenta e objetivo, da mesma forma em relação ao PDI, PPI
e planos pedagógicos.
Único propósito para a elaboração de um Relatório tão exaustivo, com quase
200 páginas é de contribuir para a melhoria institucional constante e efetiva, porque
assim ganham os acadêmicos, os docentes e os trabalhadores e ganha, principalmente, a comunidade em que a Instituição está inserida.
Os atendimentos realizados durante as ações de Extensão são apenas indicativos de quanto os nossos egressos põem e estão contribuindo para desenvolvimento
econômico e social da população de Rondônia e dos Estados limítrofes. Temos orgulho disso, mas estamos atentos para que isso ocorra de forma sustentável e irreversível.
Ao finalizar, a CPA reitera agradecimentos a todos os membros da Reitoria da
Instituição e a todos os Diretores, especialmente pela sua imparcialidade, por nunca,
em situação alguma, ter feito pressão para que houvesse alteração de qualquer resultado de avaliações.
Agradecemos, também, a todos os setores que, de uma forma onde outra contribuíram para que o processo de avaliação institucional deste ciclo avaliativo ocorresse dentro da normalidade, os quais não nomearemos para que não haja omissões
injustas.
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Anexo 1

Fórum de Formação profissional para alunos de ciências Biológica
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III FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
VIDA ACADÊMICA PARTICIPATIVA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL CONSCIENTE

Curso: Ciências Biológicas
Data: 06 de março de 2018
Eixo: Mercado profissional atual e perspectivas da profissão
DIAGNÓSTICO/FATO

PROBLEMA/CONSEQUÊNCIA

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS/
PRAZO

Pós-Graduação

Extensão

A falta de oferta reflete na qualificação
profissional e formação contínua

Oferecer cursos de Pós-graduação na de

IES/Coordenação/ médio

Ciências Biológicas

prazo

Falta de opções de cursos na IES.
Deficiência na formação profissional

Ofertar minicursos para atuação em dife-

Coordenação/Docentes/

rentes áreas de Biologia.

imediato

Ofertar cursos de férias.
Conselho Regional de Biologia

Atividades práticas

Zoologia

Mercado de Trabalho

Falta de atuação do Conselho no estado

Pouca oferta
Deficiência na formação profissional

Pouca carga horária de aula
Deficiência na formação profissional
Falta de incentivo e campo para atuação
de Biólogos
Deficiência na formação profissional

Divulgar as áreas de atuação

Coordenação/ Conselho/

Viabilizar parceria do Unisl com o CRBio6

imediato

Desenvolver aula de campo multidisciplinar
Oferecer cursos práticos nas três grandes
áreas de atuação do Biólogo
Pós-graduação na área de zoologia.
Criação da Liga Acadêmica de Zoologia.
Oferta de cursos práticos.
Mobilização dos profissionais, CRBio para
ampliação do número de vagas.

Docentes/imediato
Coordenação/Docentes/
Acadêmicos/imediato
- CRBio6/ CFBio
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III FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
VIDA ACADÊMICA PARTICIPATIVA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL CONSCIENTE
Curso: Ciências Biológicas
Data: 06 de março de 2018
Eixo: Desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem

DIAGNÓSTICO/FATO
Material didático

PROBLEMA/CONSEQUÊNCIA
Material de apoio para resolução das
questões no AVA muito extenso.
Deficiência na formação profissional

Metodologia de ensino

Biblioteca

Falta de informações atualizadas/ Deficiência na formação profissional
Aulas compartilhadas com outras turmas
com especificidade de conteúdo para
um dos cursos
Ausência de livros atualizados
Número de exemplares insuficientes

Licenciatura
Matriz curricular

Modalidade online
Deficiência na formação profissional
Integração das disciplinas
Disciplinas sem aula prática
Deficiência na formação profissional

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS/PRAZO

Elaborar material de apoio de
mais objetivo, de forma a auxiliar
o acadêmico na resolução das
APS.

- IES/ médio prazo

Utilizar metodologias diferenciadas para complementação do
conteúdo.
Trabalhar o conteúdo de forma a
não priorizar um curso/ conteúdo
para uma área específica
Aquisição de referências bibliográficas
Ampla divulgação sobre a Minha
Biblioteca
Ofertar o curso na modalidade
presencial
Ofertar projeto de intervenção
para suprir a deficiência nas disciplinas integradas
Ofertar cursos práticos para complementar à formação profissional.

- Coordenação/Docentes/
imediato

IES/ coordenação/ imediato
IES/ Coordenação/ médio
prazo
- Coordenação/imediato
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III FÓRUM SÃO LUCAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
VIDA ACADÊMICA PARTICIPATIVA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL CONSCIENTE

Curso: Ciências Biológicas
Data: 06 de março de 2018
Eixo: Infraestrutura física
DIAGNÓSTICO/FATO
Projetores

PROBLEMA/CONSEQUÊNCIA
Redução no tempo de aula a ser ministrado

SOLUÇÃO
Fixação dos projetores em todas as sa-

RESPONSÁVEIS/PRAZO
IES/ médio prazo

las de aulas
Equipamentos

Falta de equipamentos (Tablet, tela de projeção
para o quadro de vidro, equipamentos de laboratório)
Deficiência na formação profissional

Aquisição de novos equipamentos e
reagentes
Ampliação dos laboratórios
Aquisição de Notebooks

Coordenação/ IES/ longo

Ampliar os pontos de Wi-fi

IES/ médio prazo

Estacionamento

Dificuldade de acesso
Dificuldade de elaborar trabalhos de PI
Atraso e congestionamento

IES/ longo prazo

Bebedouros

Quantidade de bebedouros

CEAL

Atraso no atendimento

Ampliar o estacionamento e número de
acessos.
Instalação de novos bebedouros
Análise de água (quantidade de cloro)
Contratação de novos funcionários

Portas das salas

Dificulta a aprendizagem o barulho emitido pelas

Manutenção das portas

IES/ imediato

Internet

portas ao abrir e fechar

prazo

IES/ médio prazo
IES/ médio prazo
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VIDA ACADÊMICA PARTICIPATIVA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL CONSCIENTE

Curso: Ciências Biológicas
Data: 06 de março de 2018
Eixo: Práticas, estágios e pesquisas científicas

DIAGNÓSTICO/FATO
Aulas práticas

Pesquisa científica

PROBLEMA/CONSEQUÊNCIA

SOLUÇÃO

RESPONSÁVEIS/PRAZO

Ausência de aulas

Ofertar aulas de campo em várias Coordenação/Docente/

Deficiência na formação profissional

áreas de atuação do Biólogo

imediato

Poucos projetos para iniciação científica

Desenvolver projetos científicos in-

Coordenação/Docen-

Deficiência na formação profissional

terdisciplinar em diferentes áreas de

tes/imediato

Biologia.
Estágios

Falta de opções/vagas e orientação

Ampliar os campos de estágios de

- Coordenação/do-

Deficiência na formação profissional

acordo com a solicitação do acadê-

cente/imediato

mico para realização do convênio.
Acompanhamento do acadêmico
nos campus de estágio.
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Anexo 2
Fórum de Formação Docente
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Anexo 3

Avaliação discente

Amostra avaliação feita a 10 professores
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Nome

Rótulos de Linha
Epidemiologia
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de
ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar
a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é
seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o
andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida
em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os
objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer
as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde
pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto
até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:

Alynne Leonida
Soma de QtdRespostas
100,00%
17,39%

69,57%
4,35%
0,00%

8,70%
100,00%

As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e
desenvolver competências úteis para a vida profissional
e social.

66,67%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a
responder perguntas feitas pelo professor e por colegas,
mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

16,67%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler,
mas não há participação de alunos em debates.

8,33%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

0,00%
8,33%
100,00%
0,00%

O professor chega no horário de início das aulas, mas
perde muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

15,38%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

15,38%
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O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade
dos alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros
existem termos ou conceitos não discutidos em sala de
aula. A pesquisa fica difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o
interesse para outros assuntos correlatos que serão
úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de
aula.

61,54%

7,69%
100,00%
10,71%

53,57%
25,00%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

3,57%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema
mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

7,14%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter
decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.
As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários sobre os erros. Os pesos
das avaliações não são bem distribuídos.
As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio
que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos
alunos.
As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e
tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.
As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor não faz vista de prova.
Genética
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de
ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar
a turma.

100,00%
7,69%

7,69%

19,23%

61,54%

3,85%
100,00%
15,00%
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É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é
seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o
andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida
em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os
objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer
as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde
pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto
até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:

67,50%
2,50%
7,50%

7,50%
100,00%

As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e
desenvolver competências úteis para a vida profissional
e social.

54,17%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a
responder perguntas feitas pelo professor e por colegas,
mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

18,75%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler,
mas não há participação de alunos em debates.

10,42%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

6,25%
10,42%
100,00%
2,50%

O professor chega no horário de início das aulas, mas
perde muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

7,50%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

15,00%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade
dos alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros
existem termos ou conceitos não discutidos em sala de
aula. A pesquisa fica difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o
interesse para outros assuntos correlatos que serão
úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de
aula.

67,50%

7,50%
100,00%
12,50%

52,08%
25,00%
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Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

6,25%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema
mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

4,17%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter
decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.
As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários sobre os erros. Os pesos
das avaliações não são bem distribuídos.
As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio
que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos
alunos.
As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e
tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.
As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor não faz vista de prova.
Parasitologia
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de
ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar
a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é
seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o
andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida
em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os
objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer
as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde
pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto
até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e
desenvolver competências úteis para a vida profissional
e social.

100,00%
8,51%

8,51%

17,02%

57,45%

8,51%
100,00%
16,67%

57,14%
9,52%
7,14%

9,52%
100,00%
53,49%
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As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a
responder perguntas feitas pelo professor e por colegas,
mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

13,95%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler,
mas não há participação de alunos em debates.

6,98%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

9,30%
16,28%
100,00%
5,00%

O professor chega no horário de início das aulas, mas
perde muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

12,50%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

15,00%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade
dos alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros
existem termos ou conceitos não discutidos em sala de
aula. A pesquisa fica difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o
interesse para outros assuntos correlatos que serão
úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de
aula.

62,50%

5,00%
100,00%
9,52%

57,14%
23,81%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

2,38%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema
mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

7,14%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter
decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.
As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários sobre os erros. Os pesos
das avaliações não são bem distribuídos.
As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio
que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos
alunos.

100,00%
7,50%

10,00%

17,50%
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As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e
tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.
As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor não faz vista de prova.
Patologia
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de
ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar
a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é
seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o
andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida
em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os
objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer
as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde
pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto
até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:

60,00%

5,00%
100,00%
15,38%

76,92%
0,00%
0,00%

7,69%
100,00%

As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e
desenvolver competências úteis para a vida profissional
e social.

76,92%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a
responder perguntas feitas pelo professor e por colegas,
mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

7,69%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler,
mas não há participação de alunos em debates.

7,69%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

0,00%
7,69%
100,00%
0,00%

O professor chega no horário de início das aulas, mas
perde muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

7,14%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

14,29%
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O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade
dos alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros
existem termos ou conceitos não discutidos em sala de
aula. A pesquisa fica difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o
interesse para outros assuntos correlatos que serão
úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de
aula.

71,43%

7,14%
100,00%
13,33%

66,67%
20,00%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

0,00%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema
mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

0,00%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter
decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.
As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários sobre os erros. Os pesos
das avaliações não são bem distribuídos.
As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio
que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos
alunos.
As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e
tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.
As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor não faz vista de prova.
Saúde Coletiva I
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de
ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar
a turma.

100,00%
0,00%

7,14%

21,43%

71,43%

0,00%
100,00%
18,92%
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É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é
seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o
andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida
em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os
objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer
as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde
pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto
até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:

40,54%
18,92%
13,51%

8,11%
100,00%

As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e
desenvolver competências úteis para a vida profissional
e social.

40,54%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a
responder perguntas feitas pelo professor e por colegas,
mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

21,62%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler,
mas não há participação de alunos em debates.

8,11%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

10,81%
18,92%
100,00%
6,67%

O professor chega no horário de início das aulas, mas
perde muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

6,67%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

30,00%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade
dos alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros
existem termos ou conceitos não discutidos em sala de
aula. A pesquisa fica difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o
interesse para outros assuntos correlatos que serão
úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de
aula.

50,00%

6,67%
100,00%
7,69%

38,46%
30,77%
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Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

15,38%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema
mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

7,69%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter
decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.
As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários sobre os erros. Os pesos
das avaliações não são bem distribuídos.
As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio
que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos
alunos.
As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e
tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.
As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor não faz vista de prova.
Saúde Coletiva III
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de
ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar
a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é
seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o
andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida
em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os
objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer
as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde
pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto
até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e
desenvolver competências úteis para a vida profissional
e social.

100,00%
21,05%

7,89%

13,16%

39,47%

18,42%
100,00%
22,22%

33,33%
18,52%
14,81%

11,11%
100,00%
34,62%
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As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a
responder perguntas feitas pelo professor e por colegas,
mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

19,23%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler,
mas não há participação de alunos em debates.

15,38%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

15,38%
15,38%
100,00%
8,33%

O professor chega no horário de início das aulas, mas
perde muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

8,33%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

29,17%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade
dos alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros
existem termos ou conceitos não discutidos em sala de
aula. A pesquisa fica difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o
interesse para outros assuntos correlatos que serão
úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de
aula.

37,50%

16,67%
100,00%
12,00%

32,00%
20,00%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

12,00%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema
mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

24,00%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter
decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.
As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários sobre os erros. Os pesos
das avaliações não são bem distribuídos.
As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio
que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos
alunos.

100,00%
20,00%

16,00%

12,00%
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As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e
tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.
As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor não faz vista de prova.
Saúde e Educação
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de
ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar
a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é
seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o
andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida
em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os
objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer
as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde
pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto
até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:

36,00%

16,00%
100,00%
21,43%

66,67%
4,76%
0,00%

7,14%
100,00%

As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e
desenvolver competências úteis para a vida profissional
e social.

71,79%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a
responder perguntas feitas pelo professor e por colegas,
mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

10,26%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler,
mas não há participação de alunos em debates.

10,26%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

0,00%
7,69%
100,00%
2,70%

O professor chega no horário de início das aulas, mas
perde muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

5,41%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

10,81%
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O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade
dos alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros
existem termos ou conceitos não discutidos em sala de
aula. A pesquisa fica difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o
interesse para outros assuntos correlatos que serão
úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de
aula.

75,68%

5,41%
100,00%
13,95%

62,79%
16,28%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

4,65%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema
mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

2,33%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter
decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.
As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários sobre os erros. Os pesos
das avaliações não são bem distribuídos.
As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio
que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos
alunos.
As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e
tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.
As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor não faz vista de prova.
Total Geral

100,00%
5,00%

7,50%

12,50%

70,00%

5,00%
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Nome

Rótulos de Linha
Investigação Científica I
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar a
turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido em sala de aula. O
plano juda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em
sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos de aprendizado e
a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser encontrado, mas
não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências
úteis para a vida profissional e social.
As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder perguntas feitas
pelo professor e por colegas, mas a participação pede apenas conceitos memorizados.
As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há participação de
alunos em debates.
Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.
O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito tempo montando
equipamentos ou discutindo futilidades.
O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.
O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos e suas aulas são
planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a
quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse para outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.

Andreimar Soares
Soma
de
QtdRespostas
100,00
%
21,43%

28,57%
21,43%
11,90%
16,67%
100,00
%
26,53%
20,41%
16,33%
14,29%
22,45%
100,00
%
26,83%
4,88%
19,51%
31,71%
17,07%
100,00
%
17,07%
29,27%
29,27%
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Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.
Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o
aprendizado.
Quanto às avaliações:
As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para
respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.
As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários
sobre os erros. Os pesos das avaliações não são bem distribuídos.
As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.
As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre
mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada
de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma
sobre o desempenho durante as mesmas.
As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor
não faz vista de prova.
Investigação Científica II
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar a
turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido em sala de aula. O
plano juda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em
sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos de aprendizado e
a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser encontrado, mas
não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências
úteis para a vida profissional e social.
As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder perguntas feitas
pelo professor e por colegas, mas a participação pede apenas conceitos memorizados.
As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há participação de
alunos em debates.
Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.
O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito tempo montando
equipamentos ou discutindo futilidades.
O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

12,20%
12,20%
100,00
%
18,87%
22,64%
18,87%

24,53%

15,09%
100,00
%
17,95%

25,64%
28,21%
15,38%
12,82%
100,00
%
25,00%
12,50%
17,50%
17,50%
27,50%
100,00
%
26,32%
15,79%
18,42%
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O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos e suas aulas são
planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a
quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse para outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.
Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.
Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o
aprendizado.
Quanto às avaliações:
As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para
respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.
As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários
sobre os erros. Os pesos das avaliações não são bem distribuídos.
As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.
As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre
mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada
de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma
sobre o desempenho durante as mesmas.
As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor
não faz vista de prova.
Investigação Científica III
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar a
turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido em sala de aula. O
plano juda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em
sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos de aprendizado e
a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser encontrado, mas
não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências
úteis para a vida profissional e social.
As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder perguntas feitas
pelo professor e por colegas, mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

26,32%
13,16%
100,00
%
20,51%
23,08%
20,51%
25,64%
10,26%
100,00
%
20,00%
15,00%
12,50%

25,00%

27,50%
100,00
%
12,50%

37,50%
12,50%
25,00%
12,50%
100,00
%
30,00%
20,00%
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As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há participação de
alunos em debates.
Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.
O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito tempo montando
equipamentos ou discutindo futilidades.
O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.
O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos e suas aulas são
planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a
quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse para outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.
Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.
Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o
aprendizado.
Quanto às avaliações:
As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para
respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.
As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários
sobre os erros. Os pesos das avaliações não são bem distribuídos.
As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.
As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre
mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada
de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma
sobre o desempenho durante as mesmas.
As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor
não faz vista de prova.
Total Geral

20,00%
20,00%
10,00%
100,00
%
20,00%
10,00%
20,00%
30,00%
20,00%
100,00
%
20,00%
30,00%
20,00%
10,00%
20,00%
100,00
%
18,18%
18,18%
18,18%

27,27%

18,18%
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Nome

Rótulos de Linha
Pediatria I
O plano de ensino da disciplina:

Caio Neto
Soma de QtdRespostas
100,00%

É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de ensino,
mas o professor altera o cronograma sem avisar a turma.

17,78%

É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em sala.
Não foi divulgado.

33,33%

O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode
ser encontrado, mas não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:

20,00%
8,89%
20,00%
100,00%

As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências úteis para a vida profissional e social.

32,00%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder perguntas feitas pelo professor e por colegas, mas a
participação pede apenas conceitos memorizados.

18,00%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas
não há participação de alunos em debates.

18,00%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva
de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

12,00%
20,00%
100,00%
27,91%

O professor chega no horário de início das aulas, mas perde
muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

4,65%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário,
mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a
aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

16,28%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos
alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem sem
atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.

37,21%

13,95%
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Quanto à bibliografia indicada pelo professor:

100,00%

Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A
pesquisa fica difícil.

17,78%

Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse para outros assuntos correlatos que serão úteis para a
vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.

33,33%
26,67%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas
discutidos pela disciplina.

11,11%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas
não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

11,11%
100,00%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter decorado
o assunto. O professor não faz vista de prova.

17,86%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas,
mas não há comentários sobre os erros. Os pesos das avaliações não são bem distribuídos.

21,43%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que
memória, mas o professor não faz análise ou comentários
sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.
As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada
de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor
debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.
As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante
as aulas e o professor não faz vista de prova.
Pediatria II
O plano de ensino da disciplina:

19,64%

28,57%

12,50%
100,00%

É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de ensino,
mas o professor altera o cronograma sem avisar a turma.

22,58%

É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em sala.
Não foi divulgado.

25,81%
22,58%

O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.

16,13%

O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode
ser encontrado, mas não abordou mais o assunto até agora.

12,90%
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Os métodos de ensino que o professor utiliza:

100,00%

As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências úteis para a vida profissional e social.

25,00%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder perguntas feitas pelo professor e por colegas, mas a
participação pede apenas conceitos memorizados.

18,75%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas
não há participação de alunos em debates.

15,63%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva
de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

15,63%
25,00%
100,00%
25,00%

O professor chega no horário de início das aulas, mas perde
muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

15,63%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário,
mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a
aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

21,88%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos
alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem sem
atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A
pesquisa fica difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse para outros assuntos correlatos que serão úteis para a
vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.

25,00%

12,50%
100,00%
21,88%

25,00%
21,88%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas
discutidos pela disciplina.

18,75%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas
não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

12,50%
100,00%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter decorado
o assunto. O professor não faz vista de prova.

16,13%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas,
mas não há comentários sobre os erros. Os pesos das avaliações não são bem distribuídos.

16,13%
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As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que
memória, mas o professor não faz análise ou comentários
sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.
As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada
de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor
debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.
As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante
as aulas e o professor não faz vista de prova.
Total Geral

19,35%

25,81%

22,58%
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Nome

Carlos Zeller

Rótulos de Linha
Clínica Médica
O plano de ensino da disciplina:

Soma de QtdRespostas

É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar a
turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é
seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o
andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida
em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os
objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer
as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde
pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto
até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e
desenvolver competências úteis para a vida profissional e
social.

100,00%
13,64%

45,45%
22,73%
4,55%

13,64%
100,00%
60,00%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a
responder perguntas feitas pelo professor e por colegas,
mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

16,00%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler,
mas não há participação de alunos em debates.

12,00%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:

4,00%

O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.
O professor chega no horário de início das aulas, mas
perde muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.
O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

8,00%
100,00%
13,04%
0,00%

17,39%
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O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade
dos alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem
sem atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:

65,22%

4,35%
100,00%

Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros
existem termos ou conceitos não discutidos em sala de
aula. A pesquisa fica difícil.

8,33%

Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o
interesse para outros assuntos correlatos que serão úteis
para a vida profissional e social.

54,17%

Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de
aula.

29,17%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

4,17%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema
mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

4,17%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter
decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.
As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários sobre os erros. Os pesos das
avaliações não são bem distribuídos.
As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio
que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.
As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e
tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.
As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor não faz vista de prova.
Total Geral

100,00%
19,23%

15,38%

15,38%

46,15%

3,85%
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Nome

Carlos Maiorquin

Rótulos de Linha
Ginecologia
O plano de ensino da disciplina:

Soma de QtdRespostas

É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar a
turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é
seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o
andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida
em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os
objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer
as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde
pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto
até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e
desenvolver competências úteis para a vida profissional e
social.

100,00%
22,00%

30,00%
22,00%
10,00%

16,00%
100,00%
27,12%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a
responder perguntas feitas pelo professor e por colegas,
mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

22,03%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler,
mas não há participação de alunos em debates.

16,95%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:

13,56%

O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.
O professor chega no horário de início das aulas, mas
perde muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.
O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

20,34%
100,00%
27,08%
6,25%

18,75%
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O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade
dos alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem
sem atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:

33,33%

14,58%
100,00%

Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros
existem termos ou conceitos não discutidos em sala de
aula. A pesquisa fica difícil.

17,02%

Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o
interesse para outros assuntos correlatos que serão úteis
para a vida profissional e social.

29,79%

Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de
aula.

31,91%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

10,64%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema
mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

10,64%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter
decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.

100,00%
17,19%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários sobre os erros. Os pesos das
avaliações não são bem distribuídos.

23,44%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio
que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

20,31%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e
tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

25,00%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor não faz vista de prova.
Total Geral

14,06%
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Nome

Eliu Cabral

Rótulos de Linha
Anatomia
O plano de ensino da disciplina:

Soma de QtdRespostas

É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar a
turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é
seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o
andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida
em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os
objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer
as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde
pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto
até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e
desenvolver competências úteis para a vida profissional e
social.

100,00%
20,31%

44,53%
14,84%
14,06%

6,25%
100,00%
45,31%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a
responder perguntas feitas pelo professor e por colegas,
mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

20,31%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler,
mas não há participação de alunos em debates.

10,16%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:

8,59%

O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.
O professor chega no horário de início das aulas, mas
perde muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.
O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

15,63%
100,00%
10,48%
5,71%

19,05%

177

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade
dos alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem
sem atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:

56,19%

8,57%
100,00%

Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros
existem termos ou conceitos não discutidos em sala de
aula. A pesquisa fica difícil.

5,22%

Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o
interesse para outros assuntos correlatos que serão úteis
para a vida profissional e social.

46,96%

Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de
aula.

25,22%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

15,65%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema
mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

6,96%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter
decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.

100,00%
11,20%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários sobre os erros. Os pesos das
avaliações não são bem distribuídos.

12,00%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio
que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

14,40%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e
tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

47,20%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor não faz vista de prova.
Medicina Legal
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar a
turma.

15,20%
100,00%
20,93%
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É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é
seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o
andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida
em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os
objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer
as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde
pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto
até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e
desenvolver competências úteis para a vida profissional e
social.

30,23%
20,93%
9,30%

18,60%
100,00%
27,45%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a
responder perguntas feitas pelo professor e por colegas,
mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

19,61%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler,
mas não há participação de alunos em debates.

19,61%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:

13,73%

O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.
O professor chega no horário de início das aulas, mas
perde muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

19,61%
100,00%
28,57%
4,76%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

16,67%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade
dos alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem
sem atropelos dentro do horário previsto.

33,33%

O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros
existem termos ou conceitos não discutidos em sala de
aula. A pesquisa fica difícil.

16,67%
100,00%
18,60%
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Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o
interesse para outros assuntos correlatos que serão úteis
para a vida profissional e social.

30,23%

Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de
aula.

27,91%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

11,63%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema
mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

11,63%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter
decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.

100,00%
18,18%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários sobre os erros. Os pesos das
avaliações não são bem distribuídos.

21,82%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio
que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

20,00%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e
tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

25,45%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor não faz vista de prova.
Ortopedia e Traumatologia
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar a
turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é
seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o
andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida
em sala.
Não foi divulgado.

14,55%
100,00%
9,09%

27,27%
36,36%

O professor informou onde pode ser encontrado, mas os
objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer
as aulas são confusos.

18,18%

O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde
pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto
até agora.

9,09%
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Os métodos de ensino que o professor utiliza:

100,00%

As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e
desenvolver competências úteis para a vida profissional e
social.

31,58%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a
responder perguntas feitas pelo professor e por colegas,
mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

21,05%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler,
mas não há participação de alunos em debates.

15,79%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:

15,79%

O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.
O professor chega no horário de início das aulas, mas
perde muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

15,79%
100,00%
21,05%
10,53%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

21,05%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade
dos alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem
sem atropelos dentro do horário previsto.

26,32%

O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:

21,05%
100,00%

Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros
existem termos ou conceitos não discutidos em sala de
aula. A pesquisa fica difícil.

15,79%

Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o
interesse para outros assuntos correlatos que serão úteis
para a vida profissional e social.

26,32%

Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de
aula.

26,32%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

15,79%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema
mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

15,79%
100,00%
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As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter
decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.

18,18%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários sobre os erros. Os pesos das
avaliações não são bem distribuídos.

18,18%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio
que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

22,73%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e
tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

22,73%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor não faz vista de prova.
Total Geral

18,18%
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Nome

Rita Silva

Rótulos de Linha
Ginecologia
O plano de ensino da disciplina:

Soma de QtdRespostas

É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar a
turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é
seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o
andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida
em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os
objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer
as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde
pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto
até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e
desenvolver competências úteis para a vida profissional e
social.

100,00%
20,93%

30,23%
20,93%
9,30%

18,60%
100,00%
27,45%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a
responder perguntas feitas pelo professor e por colegas,
mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

19,61%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler,
mas não há participação de alunos em debates.

19,61%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:

13,73%

O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.
O professor chega no horário de início das aulas, mas
perde muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.
O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

19,61%
100,00%
28,57%
4,76%

16,67%
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O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade
dos alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem
sem atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:

33,33%

16,67%
100,00%

Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros
existem termos ou conceitos não discutidos em sala de
aula. A pesquisa fica difícil.

18,60%

Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o
interesse para outros assuntos correlatos que serão úteis
para a vida profissional e social.

30,23%

Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de
aula.

27,91%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

11,63%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema
mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

11,63%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter
decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.

100,00%
18,18%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários sobre os erros. Os pesos das
avaliações não são bem distribuídos.

21,82%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio
que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

20,00%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e
tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

25,45%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor não faz vista de prova.
Ginecologia e Obstetrícia
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar a
turma.

14,55%
100,00%
24,00%
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É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é
seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o
andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida
em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os
objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer
as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde
pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto
até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e
desenvolver competências úteis para a vida profissional e
social.

60,00%
8,00%
0,00%

8,00%
100,00%
60,71%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a
responder perguntas feitas pelo professor e por colegas,
mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

25,00%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler,
mas não há participação de alunos em debates.

7,14%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:

7,14%

O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.
O professor chega no horário de início das aulas, mas
perde muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

0,00%
100,00%
3,33%
0,00%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

16,67%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade
dos alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem
sem atropelos dentro do horário previsto.

60,00%

O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros
existem termos ou conceitos não discutidos em sala de
aula. A pesquisa fica difícil.

20,00%
100,00%
17,86%
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Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o
interesse para outros assuntos correlatos que serão úteis
para a vida profissional e social.

42,86%

Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de
aula.

32,14%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

3,57%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema
mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

3,57%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter
decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.

100,00%
10,71%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários sobre os erros. Os pesos das
avaliações não são bem distribuídos.

10,71%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio
que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

28,57%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e
tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

42,86%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor não faz vista de prova.
Obstetrícia
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar a
turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é
seguido em sala de aula. O plano juda a acompanhar o
andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida
em sala.
Não foi divulgado.

7,14%
100,00%
20,00%

24,00%
24,00%

O professor informou onde pode ser encontrado, mas os
objetivos de aprendizado e a forma em que vão ocorrer
as aulas são confusos.

18,00%

O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde
pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto
até agora.

14,00%
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Os métodos de ensino que o professor utiliza:

100,00%

As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e
desenvolver competências úteis para a vida profissional e
social.

26,00%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a
responder perguntas feitas pelo professor e por colegas,
mas a participação pede apenas conceitos memorizados.

18,00%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler,
mas não há participação de alunos em debates.

12,00%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:

18,00%

O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.
O professor chega no horário de início das aulas, mas
perde muito tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

26,00%
100,00%
27,08%
12,50%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

20,83%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade
dos alunos e suas aulas são planejadas para acontecerem
sem atropelos dentro do horário previsto.

27,08%

O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:

12,50%
100,00%

Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros
existem termos ou conceitos não discutidos em sala de
aula. A pesquisa fica difícil.

20,83%

Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o
interesse para outros assuntos correlatos que serão úteis
para a vida profissional e social.

22,92%

Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de
aula.

22,92%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

20,83%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema
mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

12,50%
100,00%
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As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são claras e para respondê-las é preciso ter
decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.

20,41%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há comentários sobre os erros. Os pesos das
avaliações não são bem distribuídos.

14,29%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio
que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

14,29%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e
tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

26,53%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o professor não faz vista de prova.
Total Geral

24,49%
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Nome

Cindy Bariani

Rótulos de Linha
Bioética
O plano de ensino da disciplina:

Soma de QtdRespostas

É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil
para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor
altera o cronograma sem avisar a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido
em sala de aula. O plano juda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos
de aprendizado e a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser
encontrado, mas não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências úteis para a vida profissional e social.

100,00%
10,34%

41,38%
13,79%
17,24%
17,24%
100,00%
29,41%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder
perguntas feitas pelo professor e por colegas, mas a participação
pede apenas conceitos memorizados.

14,71%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há
participação de alunos em debates.

14,71%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

8,82%

O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito
tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

32,35%
100,00%
18,52%
11,11%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas
não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja
atrapalhada por muito 'entra e sai'.

22,22%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos
e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.

40,74%

O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca
coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:

7,41%
100,00%
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Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem
termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica
difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse
para outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.

20,00%

26,67%
20,00%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

26,67%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

6,67%
100,00%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não
são claras e para respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O
professor não faz vista de prova.

25,81%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas
não há comentários sobre os erros. Os pesos das avaliações não são
bem distribuídos.

9,68%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

12,90%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem
elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre
mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

32,26%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas
e o professor não faz vista de prova.
Fisiologia II
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil
para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor
altera o cronograma sem avisar a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido
em sala de aula. O plano juda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos
de aprendizado e a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser
encontrado, mas não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:

19,35%
100,00%
19,35%

37,10%
17,74%
12,90%
12,90%
100,00%
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As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências úteis para a vida profissional e social.

41,54%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder
perguntas feitas pelo professor e por colegas, mas a participação
pede apenas conceitos memorizados.

10,77%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há
participação de alunos em debates.

15,38%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

12,31%

O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito
tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

20,00%
100,00%
8,47%
6,78%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas
não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja
atrapalhada por muito 'entra e sai'.

25,42%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos
e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.

45,76%

O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca
coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem
termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica
difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse
para outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.

13,56%
100,00%
10,94%

39,06%
21,88%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

7,81%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

20,31%
100,00%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não
são claras e para respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O
professor não faz vista de prova.

17,54%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas
não há comentários sobre os erros. Os pesos das avaliações não são
bem distribuídos.

7,02%
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As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

17,54%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem
elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre
mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

45,61%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas
e o professor não faz vista de prova.
Medicina Legal
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil
para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor
altera o cronograma sem avisar a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido
em sala de aula. O plano juda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos
de aprendizado e a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser
encontrado, mas não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências úteis para a vida profissional e social.

12,28%
100,00%
23,81%

42,86%
14,29%
9,52%
9,52%
100,00%
42,86%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder
perguntas feitas pelo professor e por colegas, mas a participação
pede apenas conceitos memorizados.

19,05%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há
participação de alunos em debates.

14,29%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

9,52%

O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito
tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.
O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas
não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja
atrapalhada por muito 'entra e sai'.

14,29%
100,00%
15,00%
5,00%

25,00%
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O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos
e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.
O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca
coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem
termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica
difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse
para outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.

45,00%
10,00%
100,00%
13,64%

40,91%
18,18%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

18,18%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

9,09%
100,00%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não
são claras e para respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O
professor não faz vista de prova.

16,67%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas
não há comentários sobre os erros. Os pesos das avaliações não são
bem distribuídos.

12,50%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

20,83%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem
elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre
mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

37,50%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas
e o professor não faz vista de prova.
Parasitologia
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil
para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor
altera o cronograma sem avisar a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido
em sala de aula. O plano juda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em sala.
Não foi divulgado.

12,50%
100,00%
21,05%

42,11%
15,79%
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O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos
de aprendizado e a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser
encontrado, mas não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências úteis para a vida profissional e social.

15,79%
5,26%
100,00%
44,44%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder
perguntas feitas pelo professor e por colegas, mas a participação
pede apenas conceitos memorizados.

22,22%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há
participação de alunos em debates.

11,11%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

11,11%

O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito
tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

11,11%
100,00%
6,25%
0,00%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas
não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja
atrapalhada por muito 'entra e sai'.

31,25%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos
e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.

50,00%

O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca
coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem
termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica
difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse
para outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.

12,50%
100,00%
5,88%

47,06%
17,65%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

5,88%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

23,53%
100,00%
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As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não
são claras e para respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O
professor não faz vista de prova.

17,65%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas
não há comentários sobre os erros. Os pesos das avaliações não são
bem distribuídos.

17,65%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

5,88%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem
elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre
mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

47,06%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas
e o professor não faz vista de prova.
PATOLOGIA II
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil
para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor
altera o cronograma sem avisar a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido
em sala de aula. O plano juda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos
de aprendizado e a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser
encontrado, mas não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências úteis para a vida profissional e social.

11,76%
100,00%
18,18%

40,91%
18,18%
9,09%
13,64%
100,00%
37,04%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder
perguntas feitas pelo professor e por colegas, mas a participação
pede apenas conceitos memorizados.

14,81%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há
participação de alunos em debates.

14,81%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

14,81%
18,52%
100,00%
16,00%
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O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito
tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

8,00%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas
não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja
atrapalhada por muito 'entra e sai'.

20,00%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos
e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.

40,00%

O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca
coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem
termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica
difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse
para outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.

16,00%
100,00%
16,00%

40,00%
20,00%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

16,00%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

8,00%
100,00%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não
são claras e para respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O
professor não faz vista de prova.

16,00%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas
não há comentários sobre os erros. Os pesos das avaliações não são
bem distribuídos.

16,00%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

20,00%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem
elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre
mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

40,00%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas
e o professor não faz vista de prova.
Princípios de Imaginologia
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil
para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor
altera o cronograma sem avisar a turma.

8,00%
100,00%
22,22%
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É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido
em sala de aula. O plano juda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos
de aprendizado e a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser
encontrado, mas não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências úteis para a vida profissional e social.

44,44%
11,11%
11,11%
11,11%
100,00%
50,00%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder
perguntas feitas pelo professor e por colegas, mas a participação
pede apenas conceitos memorizados.

25,00%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há
participação de alunos em debates.

12,50%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

12,50%

O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito
tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

0,00%
100,00%
0,00%
0,00%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas
não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja
atrapalhada por muito 'entra e sai'.

37,50%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos
e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.

50,00%

O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca
coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem
termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica
difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse
para outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.
Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

12,50%
100,00%
12,50%

50,00%
25,00%
0,00%
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Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

12,50%
100,00%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não
são claras e para respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O
professor não faz vista de prova.

25,00%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas
não há comentários sobre os erros. Os pesos das avaliações não são
bem distribuídos.

12,50%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

12,50%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem
elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre
mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

50,00%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas
e o professor não faz vista de prova.
Psicologia Médica
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil
para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor
altera o cronograma sem avisar a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido
em sala de aula. O plano juda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos
de aprendizado e a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser
encontrado, mas não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências úteis para a vida profissional e social.

0,00%
100,00%
23,81%

33,33%
19,05%
14,29%
9,52%
100,00%
36,84%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder
perguntas feitas pelo professor e por colegas, mas a participação
pede apenas conceitos memorizados.

21,05%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há
participação de alunos em debates.

10,53%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.

15,79%
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Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.
O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito
tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

15,79%
100,00%
11,76%
5,88%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas
não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja
atrapalhada por muito 'entra e sai'.

29,41%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos
e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.

41,18%

O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca
coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem
termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica
difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse
para outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.

11,76%
100,00%
11,76%

35,29%
17,65%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

11,76%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

23,53%
100,00%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não
são claras e para respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O
professor não faz vista de prova.

21,05%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas
não há comentários sobre os erros. Os pesos das avaliações não são
bem distribuídos.

15,79%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

10,53%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem
elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre
mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

36,84%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas
e o professor não faz vista de prova.
Saúde Coletiva III
O plano de ensino da disciplina:

15,79%
100,00%
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É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil
para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor
altera o cronograma sem avisar a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido
em sala de aula. O plano juda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos
de aprendizado e a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser
encontrado, mas não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências úteis para a vida profissional e social.

23,53%

35,29%
17,65%
11,76%
11,76%
100,00%
40,00%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder
perguntas feitas pelo professor e por colegas, mas a participação
pede apenas conceitos memorizados.

20,00%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há
participação de alunos em debates.

13,33%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

13,33%

O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito
tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

13,33%
100,00%
13,33%
6,67%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas
não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja
atrapalhada por muito 'entra e sai'.

26,67%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos
e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.

40,00%

O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca
coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:

13,33%
100,00%

Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem
termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica
difícil.

13,33%

Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse
para outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e social.

33,33%
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Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.

20,00%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

13,33%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

20,00%
100,00%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não
são claras e para respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O
professor não faz vista de prova.

23,53%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas
não há comentários sobre os erros. Os pesos das avaliações não são
bem distribuídos.

17,65%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

11,76%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem
elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre
mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

35,29%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas
e o professor não faz vista de prova.
Saúde Coletiva IV
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil
para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor
altera o cronograma sem avisar a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido
em sala de aula. O plano juda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos
de aprendizado e a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser
encontrado, mas não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências úteis para a vida profissional e social.
As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder
perguntas feitas pelo professor e por colegas, mas a participação
pede apenas conceitos memorizados.

11,76%
100,00%
18,18%

36,36%
18,18%
18,18%
9,09%
100,00%
36,36%

18,18%

201

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há
participação de alunos em debates.

9,09%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

18,18%

O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito
tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

18,18%
100,00%
20,00%
10,00%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas
não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja
atrapalhada por muito 'entra e sai'.

30,00%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos
e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.

40,00%

O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca
coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem
termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica
difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse
para outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.

0,00%
100,00%
16,67%

33,33%
25,00%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

16,67%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

8,33%
100,00%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não
são claras e para respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O
professor não faz vista de prova.

16,67%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas
não há comentários sobre os erros. Os pesos das avaliações não são
bem distribuídos.

8,33%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

25,00%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem
elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre
mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

33,33%
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As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas
e o professor não faz vista de prova.
Semiologia I
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil
para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor
altera o cronograma sem avisar a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido
em sala de aula. O plano juda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos
de aprendizado e a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser
encontrado, mas não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:
As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências úteis para a vida profissional e social.

16,67%
100,00%
18,75%

43,75%
12,50%
12,50%
12,50%
100,00%
43,75%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder
perguntas feitas pelo professor e por colegas, mas a participação
pede apenas conceitos memorizados.

18,75%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há
participação de alunos em debates.

12,50%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

12,50%

O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito
tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

12,50%
100,00%
13,33%
6,67%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas
não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja
atrapalhada por muito 'entra e sai'.

26,67%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos
e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.

46,67%

O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca
coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:

6,67%
100,00%
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Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem
termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica
difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse
para outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.

18,75%

43,75%
18,75%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

12,50%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

6,25%
100,00%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não
são claras e para respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O
professor não faz vista de prova.

11,76%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas
não há comentários sobre os erros. Os pesos das avaliações não são
bem distribuídos.

11,76%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

23,53%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem
elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre
mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

41,18%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas
e o professor não faz vista de prova.
Tópicos Especiais II
O plano de ensino da disciplina:
É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil
para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor
altera o cronograma sem avisar a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido
em sala de aula. O plano juda a acompanhar o andamento da disciplina. Qualquer mudança é discutida em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos
de aprendizado e a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser
encontrado, mas não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:

11,76%
100,00%
25,00%

33,33%
16,67%
12,50%
12,50%
100,00%
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As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências úteis para a vida profissional e social.

38,10%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder
perguntas feitas pelo professor e por colegas, mas a participação
pede apenas conceitos memorizados.

23,81%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há
participação de alunos em debates.

9,52%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

14,29%

O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito
tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

14,29%
100,00%
11,11%
5,56%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas
não estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja
atrapalhada por muito 'entra e sai'.

27,78%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos
e suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do horário previsto.

44,44%

O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca
coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem
termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica
difícil.
Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse
para outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.

11,11%
100,00%
15,00%

35,00%
15,00%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

10,00%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

25,00%
100,00%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não
são claras e para respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O
professor não faz vista de prova.

20,00%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas
não há comentários sobre os erros. Os pesos das avaliações não são
bem distribuídos.

15,00%
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As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória, mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

10,00%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem
elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre
mais de um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

40,00%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas
e o professor não faz vista de prova.
Total Geral

15,00%
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Nome

Eliana Pasini

Rótulos de Linha
Saúde Coletiva II
O plano de ensino da disciplina:

Soma de QtdRespostas

É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil
para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido em
sala de aula. O plano juda a acompanhar o andamento da disciplina.
Qualquer mudança é discutida em sala.
Não foi divulgado.
O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos de
aprendizado e a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.
O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:

100,00%
18,00%

45,00%
14,00%
8,00%
15,00%
100,00%

As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências úteis para a vida profissional e social.

42,34%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder perguntas feitas pelo professor e por colegas, mas a participação pede
apenas conceitos memorizados.

15,32%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há
participação de alunos em debates.

16,22%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

6,31%
19,82%
100,00%
7,78%

O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito
tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

5,56%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não
estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

17,78%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos e
suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do
horário previsto.

56,67%

O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca
coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica difícil.

12,22%
100,00%
13,86%
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Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse
para outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.

46,53%
25,74%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos pela disciplina.

7,92%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

5,94%
100,00%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não
são claras e para respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O
professor não faz vista de prova.

16,04%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não
há comentários sobre os erros. Os pesos das avaliações não são bem
distribuídos.

10,38%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória,
mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões
depois de devolvê-las aos alunos.

18,87%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de
um tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

45,28%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e
o professor não faz vista de prova.
Total Geral

9,43%
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Nome

Pauzanes Filho

Rótulos de Linha
Clínica Médica III
O plano de ensino da disciplina:

Soma de QtdRespostas

É bem divulgado pelo professor, bem escrito, fácil de entender, útil
para o desenvolvimento das atividades de ensino, mas o professor altera o cronograma sem avisar a turma.
É bem divulgado, tem objetivos claros, o planejamento é seguido em
sala de aula. O plano juda a acompanhar o andamento da disciplina.
Qualquer mudança é discutida em sala.
Não foi divulgado.

100,00%
19,70%

28,79%
25,76%

O professor informou onde pode ser encontrado, mas os objetivos de
aprendizado e a forma em que vão ocorrer as aulas são confusos.

15,15%

O professor informou, nos primeiros dias de aula, onde pode ser encontrado, mas não abordou mais o assunto até agora.
Os métodos de ensino que o professor utiliza:

10,61%
100,00%

As aulas desafiam o aluno a aprofundar conhecimentos e desenvolver
competências úteis para a vida profissional e social.

28,36%

As aulas são inovadoras e os alunos são estimulados a responder perguntas feitas pelo professor e por colegas, mas a participação pede
apenas conceitos memorizados.

14,93%

As aulas são variadas, os alunos são estimulados a ler, mas não há participação de alunos em debates.

14,93%

Há excesso de aulas expositivas, não há participação efetiva de alunos
nas aulas.
Não motivam o aprendizado. As aulas são cansativas
Quando à pontualidade e assiduidade:
O professor chega atrasado ou falta a aulas e não repõe.

13,43%
28,36%
100,00%
28,36%

O professor chega no horário de início das aulas, mas perde muito
tempo montando equipamentos ou discutindo futilidades.

11,94%

O professor é assíduo, inicia e termina suas aulas no horário, mas não
estimula alunos a serem pontuais, permitindo que a aula seja atrapalhada por muito 'entra e sai'.

17,91%

O professor é assíduo, pontual, valoriza a pontualidade dos alunos e
suas aulas são planejadas para acontecerem sem atropelos dentro do
horário previsto.

28,36%

O professor inicia suas aulas no horário, mas o encerramento nunca
coincide com a quantidade de horas da disciplina.
Quanto à bibliografia indicada pelo professor:
Alguns títulos ajudam na aprendizagem, mas em outros existem termos ou conceitos não discutidos em sala de aula. A pesquisa fica difícil.

13,43%
100,00%
19,40%
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Contribui para consolidar o conhecimento e desperta o interesse para
outros assuntos correlatos que serão úteis para a vida profissional e
social.
Contribui para consolidar o que foi discutido em sala de aula.

25,37%
23,88%

Não existe conexão entre a bibliografia indicada e os temas discutidos
pela disciplina.

23,88%

Os títulos da bibliografia indicada referem-se ao tema mas não contribuem para o aprendizado.
Quanto às avaliações:

7,46%
100,00%

As provas abordam o assunto dado em aula, mas as perguntas não são
claras e para respondê-las é preciso ter decorado o assunto. O professor não faz vista de prova.

15,94%

As provas são bem elaboradas e são feitas vistas de provas, mas não há
comentários sobre os erros. Os pesos das avaliações não são bem distribuídos.

13,04%

As provas são bem elaboradas, exigem mais raciocínio que memória,
mas o professor não faz análise ou comentários sobre as questões depois de devolvê-las aos alunos.

17,39%

As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão.
Há sempre mais de um tipo de avaliação.As provas são bem elaboradas, exigem raciocínio e tomada de decisão. Há sempre mais de um
tipo de avaliação e o professor debate com a turma sobre o desempenho durante as mesmas.

28,99%

As provas têm pouco a ver com o que foi discutido durante as aulas e o
professor não faz vista de prova.
Total Geral

24,64%

