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APRESENTAÇÃO
Os registros encontrados no presente Relatório Anual de Autoavaliação Institucional resultam de um ano profícuo em processos de avaliativos do Centro Universitário São Lucas. Uma parcela considerável destes processos ocorreu por iniciativa da
Comissão Própria de Avaliação, por evidente dever de ofício. Outros, porém, foram
idealizados pela Diretoria de Ensino e prontamente compartilhados com a CPA, pela
pertinência ou por complementarem ações dessa comissão. Exemplos da importância
desse trabalho cooperativo são os grupos focais realizados com grupos de alunos
para subsidiar mudanças em matrizes de referência - que é o termo usado para as
matrizes de competência no Centro Universitário São Lucas (UniSL), e as provas integradas, realizadas semestralmente, que contribuem para a avaliação do desempenho docente. Essas ações de avaliação são detalhadas à frente.
O ano de 2018, no UniSL, representou o início de um novo ciclo avaliativo, já
que, levando-se em conta a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 65/2014, a entrega
do Relatório Anual de Avaliação relativo a 2017, enviado no final de março de 2018,
integraliza as ações do triênio imediatamente anterior.
Dessa forma, o que se encontrará no documento a seguir descrito, tem caráter
parcial como aquele enviado ao Ministério da Educação em 2015 e, na presente versão, enfatiza uma parte das dimensões descritas na lei 10.861/2004, embora aborde,
de forma ou de outra todas as dez. Isso decorre, principalmente, da aplicação de mais
de um instrumento avaliativo.
Em 2018 receberam o foco dos processos autoavaliativos no UniSL as dimensões do Eixo 3: Políticas Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação (Dimensão 2),
Comunicação com a Sociedade (Dimensão 4) e Política de Atendimento ao docente.
A avaliação quantitativa conteve questões específicas dessas dimensões.
Outros procedimentos avaliativos, como os grupos focais e fórum de formação profissional, apresentam particularidades que dificultam uma delimitação rígida de dimensões. Algumas avaliações qualitativas e análises documentais
abordaram temas diversos relativos a outros e eixos e dimensões, os quais poderão
ser encontrados ao longo do Relatório. Entendemos que a leitura não fica prejudicada
e permite uma visão mais adequada e panorâmica das condições institucionais.
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Nesse sentido, são apresentados resultados referentes todas as dimensões
quando se verifica o quadro referente ao desempenho dos cursos de Medicina e Direito em avaliações externas para renovação de reconhecimento dos cursos em que
várias dimensões são julgadas.
Os quadros que analisam o andamento dos cumprimentos das metas e propostas do Plano de Desenvolvimento institucional (PDI) em 2018 atende à dimensão 8 do
Eixo 1.
Da mesma forma, o quadro de ações de extensão que resultaram em atendimentos sociais e de saúde à população local, implica na abordagem da Dimensão
Relativa à Responsabilidade social.
Outros detalhes sobre o processo avaliativo institucional podem ser encontrados no capítulo de metodologia, à frente.
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ATOS AUTORIZATIVOS INSTITUCIONAIS
Quadro 1 - Atos autorizativos dos cursos presenciais
CURSOS
ADMINISTRAÇÃO
ARQUITETURA E URBANISMO
BIOMEDICINA

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BEL)

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LIC)

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

DIREITO

ENFERMAGEM (BEL)

ENFERMAGEM (LIC) (em extinção)
ENGENHARIA CIVIL
ESTÉTICA E COSMÉTICA
FARMÁCIA
FISIOTERAPIA

FONOAUDIOLOGIA
GESTÃO REC HUMANOS (em
ext.)
GESTÃO PÚBLICA (em ext.)
MEDICINA

NUTRIÇÃO

ODONTOLOGIA
PSICOLOGIA
Fonte - Procurador institucional

ATOS AUTORIZATIVOS

CPC

VAGAS

4

300

--

80

4

100

3
BEL.

150

4 LIC.

150

--

120

4

145

3

150

--

150

180
120
200

----

100

4

80

4

Autorizado pela Resolução CONSEPE nº 3, de 5/10/2016

120

--

Autorizado pela Resolução CONSEPE nº 4, de 5/10/2016
Autorizado pela Portaria MEC nº 2077 de 13/6/2005, DOU de 14/6/2005.Reconhecimento pela Portaria MEC/SERES nº 403 de 22/7/2014, DOU de 24/7/2014. Aumento de Vagas – Portaria MEC/SERES nº 660 de 26/10/2016, DOU de 27/10/2016.
Renovação de Reconhecimento pela Portaria MEC/SERES nº 565 de 20/8/2018,
DOU de 21/8/2018
Autorizado pela Portaria MEC nº 2180 de 22/12/2000, DOU de 28/12/2000.
Reconhecimento pela Portaria MEC nº 735 de 3/3/2005, DOU de 4/3/2005
Renovação de Reconhecimento pela Portaria MEC/SERES nº 134 de 1/3/2018, DOU
de 2/3/2018
Autorizado pela Portaria MEC nº 3243 de 26/11/2002, DOU de 28/11/2002.Reconhecimento pela Portaria MEC/SESu nº 193 de 6/2/2009, DOU de 9/2/2009.Renovação de Reconhecimento pela Portaria MEC/SERES nº 821 de 30/12/2014, DOU de
2/1/2015
Autorizado pela Portaria MEC nº 1252 de 7/12/2017, DOU de 11/12/2017.

120

--

130

3

150

3

120

3

101

--

Autorizado pela Portaria MEC nº 1799 de 17/12/1999, DOU de 20/12/1999. Reconhecimento pela Portaria MEC nº 763 de 24/3/2004, DOU de 26/3/2004 Renovação
de Reconhecimento pela Portaria MEC/SERES nº 266 de 3/4/2017, DOU de
4/4/2017
Autorizado pela Portaria MEC/SERES nº 332 de 5/5/2015, DOU de 6/5/2015
Autorizado pela Portaria MEC nº 393 de 8/2/2002, DOU de 13/2/2002. Reconhecimento pela Portaria MEC nº 3981 de 14/11/2005, DOU de 17/11/2005.Renovação
de Reconhecimento pela Portaria MEC/SERES nº 134 de 1/3/2018, DOU de
2/3/2018
Autorizado pela Portaria MEC nº 460 de 15/3/2001, DOU de 20/3/2001. Reconhecimento pela Portaria MEC nº 976 de 30/3/2005, DOU de 1/4/2005 – Lic. e Bel. Bacharelado - Renovação de Reconhecimento pela Portaria MEC/SERES nº 793 de
14/12/2016, DOU de 15/12/2016
Autorizado pela Portaria MEC nº 460 de 15/3/2001, DOU de 20/3/2001. Reconhecimento pela Portaria MEC nº 976 de 30/3/2005, DOU de 1/4/2005 –Renovação de
Reconhecimento pela Portaria MEC/SERES nº 1094 de 24/12/2015, DOU de
30/12/2015
Autorizado pela Portaria MEC/SERES nº 539 de 23/10/2013, DOU de 25/10/2013
Reconhecimento pela Portaria MEC/SERES nº 1188 de 24/11/2017, DOU de
27/11/2017
Autorizado pela Portaria MEC nº 2643 de 26/8/2004, DOU de 27/8/2004. Reconhecimento pela Portaria MEC/SESu nº 902 de 15/7/2009, DOU de 16/7/2009 Renovação de Reconhecimento pela Portaria MEC/SERES nº 69 de 10/2/2017, DOU de
13/2/2017
Autorizado Bacharelado e Licenciatura pela Portaria MEC nº 392 de 8/2/2002, DOU
de 13/2/2002. Reconhecimento Bacharelado e Licenciatura pela Portaria MEC nº
3983 de 14/11/2005, DOU 17/11/2005. Bacharelado Renovação de Reconhecimento pela Portaria MEC/SERES nº 821 de 30/12/2014, DOU de 2/1/2015
Autorizado Bacharelado e Licenciatura pela Portaria MEC nº 392 de 8/2/2002, DOU
de 13/2/2002. Reconhecimento Bacharelado e Licenciatura pela Portaria MEC nº
3983 de 14/11/2005, DOU de 17/11/2005.Licenciatura Renovação de Reconhecimento pela Portaria MEC/SERES nº 420 de 8/5/2017, DOU de 10/5/2017
Autorizado pela Resolução CONSEPE nº 6, de 6/10/2016
Autorizado pela Resolução CONSEPE nº 5, de 6/10/2016
Autorizado pela Resolução CONSU nº 3, de 29/3/2017
Autorizado pela Portaria MEC nº 1613 de 31/5/2002, DOU de 3/6/2002. Reconhecimento pela Portaria MEC/SESu nº 467 de 27/6/2008, DOU de 30/6/2008.Renovação de Reconhecimento pela Portaria MEC/SERES nº 134 de 1/3/2018, DOU de
2/3/2018
Autorizado pela Portaria MEC nº 24 de 4/1/2002, DOU de 9/1/2002.Reconhecimento pela Portaria MEC nº 3982 de 14/11/2005, DOU de 17/11/2005.Renovação
de Reconhecimento pela Portaria MEC/SERES nº 134 de 1/3/2018, DOU de
2/3/2018
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Quadro 2 - Atos autorizativos dos cursos à distância (EAD)

Cursos Ofertados – A Distância
ADMINISTRAÇÃO - BEL
ARQUITETURA E URBANISMO - BEL
BIOMEDICINA – BEL
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LIC
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BEL
CIÊNCIAS SOCIAIS – LIC
EDUCAÇÃO ESPECIAL - LIC
ENGENHARIA CIVIL - BEL
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BEL
ENGENHARIA ELÉTRICA – BEL
ENGENHARIA MECÂNICA - BEL
ESTÉTICA E COSMÉTICA - TEC
FARMÁCIA - BEL
FILOSOFIA – LIC
FISIOTERAPIA - BEL
GEOGRAFIA – LIC
GESTÃO COMERCIAL - TEC
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - TEC
GESTÃO FINANCEIRA – TEC
HISTÓRIA – LIC
LOGÍSTICA – TEC
NUTRIÇÃO - BEL
PEDAGOGIA - LIC
PROCESSOS GERENCIAIS – TEC
Fonte – Procurador Institucional

Atos Autorizativos

Vagas

Autorizado pela Resolução CONSU nº 29, de 01/12/2017
Autorizado pela Resolução CONSU nº 11, de 16/03/2018
Autorizado pela Resolução CONSU nº 07, de 16/03/2018
Autorizado pela Resolução CONSU nº 27, de 01/12/2017
Autorizado pela Resolução CONSU nº 30, de 01/12/2017
Autorizado pela Resolução CONSU nº 26, de 01/12/2017
Autorizado pela Resolução CONSU nº 21, de 01/12/2017
Autorizado pela Resolução CONSU nº 12, de 16/03/2017
Autorizado pela Resolução CONSU nº 13, de 16/03/2018
Autorizado pela Resolução CONSU nº 14, de 16/03/2018
Autorizado pela Resolução CONSU nº 15, de 16/03/2018
Autorizado pela Resolução CONSU nº 06, de 16/03/2018
Autorizado pela Resolução CONSU nº 10, de 16/03/2018
Autorizado pela Resolução CONSU nº 25, de 01/12/2017
Autorizado pela Resolução CONSU nº 08, de 16/03/2018
Autorizado pela Resolução CONSU nº 23, de 01/12/2017
Autorizado pela Resolução CONSU nº 18, de 01/12/2017
Portaria MEC/SERES nº 483, de 11/07/2018, DOU de 12/07/2018.
Autorizado pela Resolução CONSU nº 17, de 01/12/2017
Autorizado pela Resolução CONSU nº 24, de 01/12/2017
Autorizado pela Resolução CONSU nº 35, de 22/12/2017
Autorizado pela Resolução CONSU nº 09, de 16/03/2018
Autorizado pela Resolução CONSU nº 22, de 01/12/2017
Autorizado pela Resolução CONSU nº 20, de 01/12/2017

360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
720
360

Quadro 3 - Atos autorizativos do UniSL -

Credenciado pela Portaria MEC nº 778 de 22 de julho de 2016, publicada no DOU de 25 de julho de
2016. CI 2015 = 4; IGC Faixa 2015 = 3; IGC Contínuo 2015 = 2,9329
Faculdade São Lucas – FSL: Credenciada pela Portaria MEC nº 1714 de 3 de dezembro de 1999,
publicada no DOU de 7 de dezembro de 1999; e Recredenciada pela Portaria MEC nº 1444 de 7 de
outubro de 2011, publicada no DOU de 10 de outubro de 2011.
Credenciamento para oferta de Educação à Distância (EAD), de 1431, de 9 de novembro de 2017
Fonte - Procurador institucional 1
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PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA AUTOAVALIAÇÃO
Figura 1 - Eixos avaliados a cada ano

Fonte – Elaborado pela CPA

Aspectos normativos da autoavaliação institucional
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado a
partir da lei 10.861, de 2004, visa a avaliar o desempenho dos estudantes em fim de
graduação, os cursos de graduação e as Instituições que os abrigam. O processo de
Autoavaliação Institucional faz parte do processo de avaliação de cursos e Instituições
de Ensino Superior IES.
O dispositivo da lei que prevê essa ação é o parágrafo 2 o, do Art.3º: Para a
avaliação das instituições, serão utilizados procedimentos e instrumentos diversificados, dentre os quais a auto-avaliação e a avaliação externa in loco (grifo nosso, grafia
da palavra cf. doc. original).
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Para conduzir o processo de Autoavaliação Institucional, a lei determina a criação de Comissão Própria de Avaliação (CPA), à qual cabe, também, a sistematização
e prestação de informações ao INEP e tem como diretrizes fundamentais a participação democrática da comunidade acadêmica e da sociedade organizada, além de sua
atuação autônoma em relação aos conselhos e colegiados existentes na IES
Atendendo a essas determinações, a CPA do Centro Universitário São Lucas
(UNISL) construiu esse documento e se incumbirá das ações necessárias para cumprir o que está sendo planejado.

Tipos de ações implantadas no último triênio
✓ Aplicação de questionários estruturados a todos os membros da comunidade
acadêmica, com participação universal, para resposta online;
✓ Aplicação de questionários estruturados a todos os membros da comunidade
acadêmica, com participação universal, para resposta em formulário de papel;
o Utilização de questionários para avaliar a Instituição;
o Utilização de questionários para avaliar o desempenho de docentes.
✓ Sistematização de manifestações de alunos em eventos intitulados ‘Fórum de
Formação Profissional (Fórum)’, utilizando amostras de 96 a 144 alunos, reunidos em grupos e opinando sobre temas pré-estabelecidos.
✓ Realização de grupos focais com amostras de 12 a 36 alunos para discussão
de temas específicos e relativos a determinado curso.
✓ Análise documental

Resultados positivos ou adequados dos processos avaliativos implantados autoavaliações anteriores

✓ Rigoroso atendimento de todas as exigências da legislação educativa em vigor;
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✓ Resultados suficientes para análise panorâmica anual das condições institucionais atualizadas, tendo em vista que as dez dimensões institucionais previstas
no Art. 3º da lei 10.861/2004 foram avaliadas em todos os anos;
✓ Processo efetivamente democrático e com boa participação dos membros da
comunidade acadêmica;
✓ Divulgação dos Resultados da Autoavaliação pelo site da Instituição e em reuniões com líderes da Comunidade Acadêmica;
✓ Processos de melhoria implantados na Instituição

Deficiências e necessidade de melhoria observadas

✓ Necessidade de ampliar a participação de técnicos administrativos.
✓ A avaliação das dez dimensões em todos os anos causou excesso de trabalho
para a CPA e, em alguns casos, análise menos aprofundada do que seria possível.
✓ A sensibilização dos membros da comunidade acadêmica precisa ser intensificada.

Propósitos da CPA

✓ Divulgar síntese dos relatórios de avaliações externas da instituição e dos cursos para a comunidade acadêmica, de forma a estimular parcerias para soluções de problemas apontados e potencialização de situações positivas identificadas,
✓ Aperfeiçoar o processo de sensibilização dos membros da Comunidade Acadêmica para aumento da base de respondentes dos questionários de avaliação
quantitativa;
✓ Intensificar parceria com os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos cursos
para aperfeiçoar o processo de autoavalição dos cursos;

19

✓ Proporcionar espaços de expressão de coordenadores de cursos e gestores
setoriais, para avaliar políticas institucionais;
✓ Elaborar estudos sobre o perfil de ingressantes nos cursos do UniSL;
✓ Acompanhar os resultados do ENADE, CPC, IGC e propor discussões sobre
evolução histórica dos desempenhos dos alunos, dos cursos e da instituição;
✓ Antecipar a avaliação de todos os indicadores a serem observados por avaliadores externos, segundo os instrumentos avaliativos do MEC.

Objetivos do processo de autoavaliação
Objetivo Geral
✓ Proporcionar informações quantitativas e qualitativas sobre o Centro Universitário São Lucas que sejam passíveis de serem usadas na forma de conhecimentos relevantes para a proporcionar condições otimizadas de aprendizagem e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, de forma sustentável e
progressiva.

Objetivos Específicos
✓ Atender à demanda por dados estatísticos de usuários internos e externos do
UniSL e da mantenedora institucional;
✓ Subsidiar discussões sobre o clima organizacional no UniSL, a partir do fornecimento de informações subjetivas acerca do pensamento dos membros da comunidade acadêmica;
✓ Intensificar o desenvolvimento de cultura avaliativa no UniSL;
✓ Analisar documentos para consolidar estudos sobre a necessidade de aperfeiçoamento do processo de regulação interna da instituição.
✓ Estabelecer mecanismos de transparência e facilitação do acesso da comunidade acadêmica e sociedade às informações de interesse e domínio público.
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✓ Contribuir com informações e estudos para o desenvolvimento do processo de
ensino e aprendizagem e do cumprimento, pelo UniSL, de sua missão.

Princípios do processo de autoavaliação
✓ Avaliação Institucional com ênfase na percepção na qualidade do processo de
ensino/aprendizagem e no alcance do compromisso social assumido na missão
organizacional;
✓ Resultados de Autoavaliação como instrumento de gestão à disposição dos
agentes promotores do desenvolvimento da missão organizacional,
✓ Autoavaliação sistemática e continuada;
✓ Conjugação da estatística com a observação qualitativa.

METODOLOGIA
Para a coleta de dados serão utilizados os seguintes instrumentos de pesquisa:
✓ Questionários estruturados
o Escala de Likert
o Proposições pré-determinadas
o Pesquisa de Satisfação (Modelo Net Promoter Score – NPS)
✓ Fóruns de formação profissional (fóruns de discussão)
✓ Grupos focais
✓ Análise de documentos e estudos pedagógicos
o Plano de Desenvolvimento Institucional
✓ Análise de documentos gerenciais e relatórios da ouvidoria
✓ Análise de Relatórios das Avaliações externas
✓ Outros documentos

A figura 2 informa quais instrumentos de pesquisa serão utilizados para promover a avaliação dos diversos objetos.
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Figura 2 - Objetos de avaliação Vs instrumentos avaliativos

PROCESSO AVALIATIVO

OBJETO DE AVALIAÇÃO
Biblioteca
Núcleo de Práticas Jurídicas e outros escritórios
Clínicas, Laboratório de habilidades, Centro de zoonoses,
Herbário e outros laboratórios
Prática docente

Grupos Focais e Fórum de Formação profissional

Extensão: ensino, pesquisa e responsabilidade social
NDE e Colegiados de Curso
Ambiente Virtual de aprendizagem
Métodos de Ensino
Preparação para o mercado de trabalho

Análise da prova integrada

Avaliação do desempenho docente
Inovação metodológica
Acessibilidade tecnológica
Transparência
Serviços de apoio ao discentes
Coordenação do Curso
Coordenação do Curso

Aplicação de questionários
(Escala de Likert)

Qualidade no atendimento institucional nos campos de prática, laboratórios e escritórios de aplicação
Comunicação com a sociedade
Serviços da biblioteca física
Serviço de biblioteca virtual
Práticas de pesquisa/iniciação científica
Extensão Universitária

Análise documental

Cumprimento de metas do PDI
Avaliações externas (renov. de reconhecimento de cursos)
Atividades de extensão e de responsabilidade social
Ações
Ouvidoria

Relatórios Setoriais

Cessão de Bolsas
Grupos de pesquisa
Revista científica

Pós-graduação lato sensu
Fonte - Elaborado pela CPA
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Pesquisa quantitativa – Avaliação das dimensões do Eixo 3
Nas figuras 3 e 4 é possível identificar as características mais determinantes
das avaliações que envolvem diretamente a participação de membros da comunidade docente: respectivamente, quantitativa e qualitativa.
Figura 3 – Informações sobre a avaliação quantitativa

Discentes

Docentes:
17 questões

12 questões

Técn. Adm
7 questões

Avaliação
Institucional
Devolutiva aos segmentos em
reuniões, pelo site, murais no campus,
boletim informativo periódico (a ser
criado)

Avaliação por curso e/ou
por setor

Questionários

Aplicação:
on line.

Fonte - Elaborado pela CPA

Estatística
descritiva

Escala de Likert

Afirmações:
1 concordo totalmente a
6 Discordo Totalmente
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Pesquisa Qualitativa Avaliação Institucional diversos eixos
Figura 4 –Informações sobre a avaliação qualitativa

Grupos de 12 a 14 alunos

Sem particip. de coordenador ou professores do curso.

Grupos
Focais

Elaboração de perguntas orientadoras, mediação e
relatórios: CPA

Relatório de Fragilidades e potencialidades

Devolutivas: Diretamente aos alunos pelo coordenador de curso
e docentes com presença de membro(s) da CPA

Fonte – Elaborado pela CPA

Apresentação dos Resultados
É necessário ressaltar que os tipos de gráfico são diferentes, dependendo do
segmento acadêmico respondente. Os gráficos que apresentam os resultados das
respostas dos alunos são compostos por barras, aqueles relativos aos demais segmentos são apresentados na forma de círculos ou “pizzas”.
No primeiro caso havia a necessidade apresentar o grau de concordância por
curso e a média de todos estes. Havendo sete alternativas de respostas, seria necessários 17 gráficos circulares para cada curso. Assim, para melhorar a legibilidade dos
dados e diminuir a complexidade do Relatório, optou-se no caso dos alunos, e apenas
nesse caso, por agrupar os resultados das alternativas Concordo, Concordo com a
maioria e Concordo muito (três a seis), transformando-as em “Concordância”. De
forma igual, Os percentuais de seleção das alternativas de respostas um, dois e três
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(Discordo totalmente, discordo muito e discordo) foram somados e passaram a
constituir “Discordância”. O resultado dos alunos que selecionaram a alternativa
7ou seja, se eximiram de responder a uma determinada a afirmação, é apresentado
isoladamente. Os percentuais apresentados em cada barra se referem ao total do
curso. Na última barra está a média dos percentuais dos cursos.
No caso dos demais segmentos, adotou-se estratégia diferente. Os técnicos
administrativos não estão ligados a cursos e os docentes, embora atuem no âmbito
de coordenações de cursos, nem sempre podem ser classificados como pertentes a
um deles, já que podem atuar em duas ou várias coordenações da Instituição de ensino. Por isso, nesse caso, não se identificou a necessidade de agrupar as alternativas. Os percentuais, então, são relativos ao total geral de participantes.
Outra explicação é necessária. Os relatórios de setores não foram disponibilizados na íntegra neste relatório, tendo a vista a importância de sintetizar sua apresentação. Para sua melhor contextualização, as ações informadas pelos colaboradores nos relatórios de ouvidoria, biblioteca, Diretorias, entre outros setores, são disponibilizadas em gráficos, figuras e quadros imediatamente após os gráficos que procuram analisar as respostas dados por respondentes a questões que tratam do mesmo
assunto, buscando facilitar a leitura e proporcionar melhores condições para o entendimento e a formação de juízo por parte do leitor.
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DESENVOLVIMENTO
Resultados da avaliação quantitativa
Participação percentual de alunos por curso
De acordo com o Gráfico 1, houve variação relativamente acentuada na participação de acadêmicos, segundo os cursos em que estão matriculados.
Gráfico 1 - Participação de estudantes por curso (%)

Administração

87,7%

Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina

38,5%
16,6%

Ciências Biológicas
Ciências Contábeis

60,2%
17,3%

Direito

63,7%

Enfermagem

69,4%

Engenharia Civil

35,7%

Estética e Cosmética

41,8%

Farmácia

35,3%

Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina
Nutrição

49,5%
11,1%
27,3%
30,3%

Odontologia
Psicologia

66,8%
94,2%

Fonte – Resultados de aplicação de pesquisa quantitativa

Participação percentual por segmento da Comunidade Acadêmica
O gráfico 2 refere-se à participação de cada segmento em relação ao total de
membros do respectivo segmento.
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Gráfico 2 – Participantes da comunidade acadêmica em relação ao total do segmento (%)

Docentes;
62,0%

Discentes;
46,6%

Técnicos
administrativos;
69,1%

Fonte - Avaliação quantitativa 1

EIXO 3 DIMENSÃO 2 – POLÍTICAS PARA O ENSINO A PESQUISA E A EXTENSÃO
Segmento: Discente
Os gráficos 1 a 18 abordam temas relacionados às políticas dedicadas pela
instituição e seus cursos a um dos pilares do tripé: ensino pesquisa e extensão. A
figura. As afirmações submetidas à avaliação dos três segmentos da comunidade acadêmica buscavam conhecer seu posicionamento acerca do atendimento do curso às
expectativas iniciais do aluno, quanto à geração de autonomia ao aluno em razão do
uso do método, da sua diversificação, do potencial inovador da metodologia de ensino.
Indagou-se, ainda, sobre extensão universitária, sua contribuição para o aprendizado
do aluno e como benefício para a sociedade e, também, sobre a pesquisa. Os docentes que responderam à pesquisa foram apresentados a afirmações destinadas a avaliar o próprio conhecimento Plano Pedagógico, a importância atribuída ao NDE, a pertinência e o alcance da matriz de referência.
Completa a primeira dimensão a figura 5, que descreve ações de incentivo à
pesquisa na IES.
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Gráfico 3 - Avalie: O curso está atendendo às minhas expectativas.

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Estética e Cosmética
Farmácia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina
Nutrição
Odontologia
Psicologia
Médias dos cursos

Concordância

84,0%
77,0%
70,6%
94,0%
76,9%
92,5%
85,8%
86,2%
42,1%

55,3%

75,0%
79,3%
81,3%
82,7%
88,1%
83,0%
78,7%
79,8%
Discordância

11,1%4,9%
23,0% 0,0%
23,5%
5,9%
4,0%2,0%
15,4% 7,7%
6,1%
1,4%
9,3%4,8%
9,8%4,1%
2,6%
19,4% 5,6%
17,2% 3,4%
12,5% 6,3%
16,8%0,5%
6,8%5,1%
13,2% 3,8%
19,7% 1,6%
16,4% 3,7%

Não Respondeu

Fonte - Avaliação quantitativa

Gráfico 4 – Avalie: Os métodos utilizados no processo de ensino e aprendizagem ajudam a ser mais autônomo e
a ter mais iniciativa

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Estética e Cosmética
Farmácia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina
Nutrição
Odontologia
Psicologia
Média dos cursos

Concordância
Fonte - Avaliação quantitativa

87,5%
67,8%
64,7%
88,0%
76,9%
84,7%
84,7%
82,1%
42,1%
77,8%
89,7%
70,6%
68,1%
86,4%
79,2%
77,0%
76,7%
Discordância

9,0%3,5%
32,2%
0,0%
17,6%
17,6%
12,0%0,0%
17,9% 5,1%
13,9%1,4%
13,9%1,4%
15,4% 2,4%
52,6%
5,3%
22,2% 0,0%
10,3%
0,0%
11,8%
17,6%
31,9%
0,0%
10,2%3,4%
20,8% 0,0%
23,0% 0,0%
19,7% 3,6%

Não Respondeu
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Gráfico 5 - Avalie: O UniSL proporciona oportunidades de aprendizagem variadas

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Estética e Cosmética
Farmácia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina
Nutrição
Odontologia
Psicologia
Média dos cursos

87,5%

9,0%3,5%
0,0%
17,6%
17,6%
12,0%0,0%
17,9% 5,1%
13,9%1,4%
13,9%1,4%
15,4% 2,4%
52,6%
5,3%
22,2% 0,0%
10,3%
0,0%
11,8%
17,6%
31,9%
0,0%
10,2%3,4%
20,8% 0,0%
23,0% 0,0%
19,7% 3,6%

67,8%
64,7%

32,2%

88,0%
76,9%
84,7%
84,7%
82,1%
42,1%
77,8%
89,7%
70,6%
68,1%
86,4%
79,2%
77,0%
76,7%

Concordância

Discordância

Não Respondeu

Fonte - Avaliação quantitativa
Gráfico 6 - A metodologia de ensino de centro Universitário São Lucas é inovadora.

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Estética e Cosmética
Farmácia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina
Nutrição
Odontologia
Psicologia
Média dos cursos

85,4%
66,7%
58,8%
92,0%
87,2%
83,3%
81,3%
80,5%
50,0%
86,1%
96,6%
81,0%
52,4%
83,1%
94,3%
82,0%
78,8%

Concordância

Discordância

11,8%2,8%
33,3%
0,0%
23,5%
17,6%
8,0%0,0%
10,3%2,6%
15,0% 1,7%
13,5% 5,2%
17,1% 2,4%
47,4%
2,6%
5,6%8,3%
3,4%
0,0%
17,0% 2,0%
46,6%
1,0%
13,6% 3,4%
5,7%
0,0%
16,4% 1,6%
18,0% 3,2%

Não Respondeu

Fonte - Avaliação quantitativa
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Gráfico 7 - As extensões têm sido importantes para melhorar o aprendizado e contribuir para o desenvolvimento
da sociedade.

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Estética e Cosmética
Farmácia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina
Nutrição
Odontologia
Psicologia
Média dos cursos

81,9%
72,4%
29,4%
94,0%
82,1%
79,6%
82,4%
80,5%
73,7%
88,9%
93,1%
70,6%
80,6%
89,8%
75,5%
83,6%
79,0%

35,3%

Concordância

Discordância

13,9% 4,2%
25,3%
2,3%
35,3%
2,0%4,0%
12,8% 5,1%
17,0% 3,4%
10,7% 6,9%
13,0% 6,5%
26,3% 0,0%
5,6%5,6%
6,9%
0,0%
23,5%
5,9%
12,6% 6,8%
8,5%
1,7%
15,1% 9,4%
14,8%1,6%
14,8% 6,2%

Não Respondeu

Fonte - Avaliação quantitativa

Gráfico 8 – Quantitativo de participação de alunos segundo o programa Institucional

Programa Institucional de Estímulo a
Atenção Integral e Melhoria da Qualidade
de Vida

1856

Programa Institucional de Inovação e
Desenvolvimento em Saúde

4193

Programa Institucional de Inovação e
Desenvolvimento em Educação
Programa Institucional de Assistência
Jurídica
Programa Institucional de Meio Ambiente

1325

374

159

Programa Institucional de Disseminação do
Conhecimento
Outros programas

Fonte - COEX

2544

388

30

Gráfico 9 – Os professores estimulam os alunos a fazerem pesquisa.

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Estética e Cosmética
Farmácia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina
Nutrição
Odontologia
Psicologia
Média dos cursos

Concordância

90,3%
85,1%
82,4%
94,0%
89,7%
86,1%
84,8%
84,6%
71,1%
80,6%
93,1%
82,4%
68,6%
88,1%
75,5%
78,7%
83,4%
Discordância

7,6%
2,1%
14,9%0,0%
5,9% 11,8%
2,0%4,0%
7,7%
2,6%
13,6%
0,3%
9,7% 5,5%
14,6%0,8%
28,9%
0,0%
5,6% 13,9%
6,9%
0,0%
5,9% 11,8%
30,4%
1,0%
10,2%
1,7%
22,6% 1,9%
19,7% 1,6%
12,9% 3,7%

Não Respondeu

Fonte - Avaliação quantitativa
Figura 5 – Ações institucionais de incentivo à pesquisa

II Simpósio Regional de Pesquisa
Científica em Ciências da Saúde e
Biológicas

X Reunião Científica do Centro
Universitário São Lucas

Revista Saber Científico

Concessão de bolsas de pósgraduação

•Participação de 181 estudantes de graduação e
20 de pós-graduação, Palestrantes de prestígio
Nacional

•Discussões sobre fomento à iniciação científica e
mostra de trabalhos de alunos

•Biotecnologia, Qualis B5
•Ciências Biológicas III, Qualis C
•Interdisdisciplinar, Qualis B3

•28 bolsas para docentes da São Lucas em
Instituição externa
•Concessão de 34 bolsas parciais no curso de pós
graduação em educação médica

Fonte – Diretoria de Pesquisa extensão e pós-graduação
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Segmento: Docente
Gráfico 10 - Eu conheço O Plano Pedagógico do Curso a que estou ligado
Discordo
Totalmente
9%

Discordo em
termos
4%

Discordo
7%

Concordo
20%

Concordo com a
maioria
18%

Concordo
totalmente
42%

Fonte - Avaliação quantitativa

Gráfico 11 - As habilidades e descritores da matriz de referência das minhas disciplinas condizem com as necessidades do mercado do trabalho na atualidade.

Discordo em
termos
8%

Não quero
responder
4%

Discordo
4%

Concordo
24%

Concordo com a
maioria
4%

Concordo
totalmente
56%

Fonte - Avaliação quantitativa
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Gráfico 12 - As habilidades e descritores da matriz de referência de minhas disciplinas atendem ao perfil de
egresso.

Discordo em
termos
14%

Não quero
responder
1%

Concordo
14%

Concordo com a
maioria
11%

Discordo
5%

Concordo
totalmente
55%

Fonte - Avaliação quantitativa

Gráfico 13 - O (A) Coordenador (a) do curso a que estou ligado ou ministro o maior número de disciplinas está
aberto (a) ao diálogo e valoriza o esforço e dedicação profissional dos docentes.
Não quero responder
13%

Concordo
6%

Concordo com a
maioria
8%

Discordo
Totalmente
7%
Discordo em
termos
2%
Discordo
1%

Concordo
totalmente
63%

Fonte - Avaliação quantitativa
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Gráfico 14 - Eu me sinto corresponsável pelo desempenho do (s) curso (s) no ENADE e pelas notas recebidas
em avaliações externas do MEC.
Não quero responder
13%
Discordo
Totalmente
7%

Concordo
6%
Concordo com a
maioria
8%

Discordo em
termos
2%
Discordo
1%

Concordo
totalmente
63%
Fonte - Avaliação quantitativa

Gráfico 15 - As atividades de extensão contribuem para o aprendizado dos alunos e para melhorar a responsabilidade social dos alunos.

Discordo em
termos
4%

Não quero
responder
10%

Concordo
20%
Concordo com a
maioria
2%

Discordo
4%

Concordo
totalmente
60%

Fonte - Avaliação quantitativa
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Gráfico 16 - Os docentes são estimulados a apoiar a iniciação científica.
Não quero
responder
2%
Concordo
23%

Discordo em
termos
25%

Concordo com a
maioria
14%

Discordo
6%

Concordo
totalmente
30%

Fonte - Avaliação quantitativa

Gráfico 17 - Acho importante o trabalho do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
Não quero
responder
9%
Discordo em
termos
10%

Concordo
9%
Concordo com a
maioria
4%

Discordo
5%

Concordo
totalmente
63%

Fonte - Avaliação quantitativa

35

Segmento: trabalhadores

Gráfico 18 - O fato de trabalhar em uma instituição de ensino me estimula a continuar ou retomar meus estudos.
Não quero responder
15%

Discordo
Totalmente
15%

Discordo em
termos
13%
Fonte - Avaliação quantitativa 2

Concordo
17%

Concordo com a
maioria
9%

Concordo
totalmente
13%
Discordo
18%

36

Eixo 3 – Dimensão 9: atendimento aos discentes
Essa dimensão abrange o atendimento ao estudante. Sob esse tema se abrigam diversas ações institucionais e dos cursos, tendo em vista, que última instância,
atender às necessidades educacionais do estudante é a razão de ser das instituições
de ensino. Dessa forma, a avaliação da dimensão 2 apresenta questões pertinentes
à Infraestrutura física, recursos tecnológicos, equipamentos, como os de laboratórios
e as prestações de serviço, propriamente ditas, executadas por coordenadores de
cursos, servidores de tecnologia de informação, servidores de atendimento direto ou
virtual aos alunos, entre outros.
Por isso uma grande quantidade de questões foi preparada para serem submetidas aos três segmentos da comunidade Acadêmicas. Nove questões foram destinadas a estudantes (gráficos 19 a 27), quatro a professores (gráficos 28 a 31) e quatro
a técnicos administrativos (gráficos 28 a 31), totalizando 17 questões sobre a dimensão 9.
Alguns quadros e gráficos com dados de ações institucionais permeiam os gráficos com questões, para melhor entendimento.

Segmento: Discente
Gráfico 19 - Os alunos são bem orientados no UniSL, além de terem acesso fácil à internet e laboratórios de informática
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Gráfico 20 - O ambiente virtual de aprendizagem (AVA, portal do aluno) é fácil de utilizar e permite encontrar
materiais de estudo.
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Gráfico 21 - O (A) Coordenador (a) do curso está aberto (a) ao diálogo com os alunos.
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Gráfico 22 - O atendimento do CEAL vem melhorando quanto à cordialidade do atendimento
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Fonte - Avaliação quantitativa
Gráfico 23 - Avalie: O atendimento do CEAL vem melhorando quanto à solução rápida das dificuldades dos alunos.
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Gráfico 24 - Os laboratórios de didáticos de formação básica apresentam conforto, manutenção periódica e serviços de apoio técnico.
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Gráfico 25 – Os laboratórios didáticos de formação específica, laboratórios de habilidades, Núcleo de Práticas
Jurídicas, etc., atendem às necessidades de aprendizagem.
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Gráfico 26 - Os alunos do Centro Universitário São Lucas estão bem servidos pela biblioteca São João Bosco, pois
têm bons espaços de estudo e um acervo adequado.
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Os quadros quatro a sete trazem informações quantitativas fornecidas pela Biblioteca Física São João Bosco, localizado no Centro Universitário São Lucas.
Quadro 4 Utilização do espaço físico

Quantidade de Acesso de Usuários ao Acervo de Obras
Quantidade de Acesso de Usuários ao Balcão de Atendimento

66.516
133.630

Fonte - Biblioteca

Quadro 5 - Empréstimos, renovações e reservas de itens do acervo

Empréstimos e Renovações de Livros
Reservas de Livros
Empréstimos e Renovações de Fascículos de Periódicos
Fonte - Biblioteca

59.236
1.845
120
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Quadro 6 - Consultas e utilizações realizadas na própria biblioteca.

Livros

177.708

Fascículos de Periódicos

360

Fonte - Biblioteca

Quadro 7 - Frequência de pessoas não pertencentes à comunidade acadêmica

Egressos

1.187

Membros da comunidade externa

4.767

Fonte - Biblioteca
Gráfico 27 - A biblioteca virtual é fácil de usar e têm boas opções de literatura didática.
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O quadro 8 refere-se à estatística de acessos à biblioteca virtual institucional
e outras bases de dados bibliográficos que podem fazer parte dos planos de ensino
propostos pelos docentes da instituição.
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Quadro 8 - Acessos à Biblioteca Virtual e outras bases de referências bibliográficas disponibilizadas na integralidade

Medicinanet

7.757

Medline e Academic Search Elite

6.786

Minha Biblioteca

46.999

Fonte - Biblioteca

Política de egressos (PDI)
A Política de egressos da IES é executada a partir das Coordenações 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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Segmento: Docente
Gráfico 28 - A ouvidoria promove um serviço útil para discentes, docentes e demais funcionários.
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Gráfico 29 - Manifestações de discentes na ouvidoria segundo o propósito
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522
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Gráfico 30 - Atendimentos da Ouvidoria segundo o meio de acesso.
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Observação: Total de manifestações: 3382

Gráfico 31 - Conheço as funções e os componentes do Colegiado de Curso ou maioria dos membros.
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Segmento: Técnico Administrativo
Gráfico 32 - O meu trabalho é muito importante para o desenvolvimento do aluno e, por isso, considero-me muito
útil trabalhando no Centro Universitário São Lucas..
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Gráfico 33 - Quando meu trabalho consiste em atender aluno, sou estimulado a fazê-lo de forma cordial e eficiente, utilizando o tempo que for necessário para que o mesmo fique satisfeito com o atendimento.
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Gráfico 34 - O relacionamento com professores e alunos aqui no UniSL é agradável e respeitoso.
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Gráfico 35 - Considero importante receber treinamentos e orientações sobre como atender e resolver o problema
das pessoas.
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Eixo 3 - Dimensão 4 – Comunicação com a sociedade
Nessa dimensão, três questões foram submetidas, sendo uma para os membros de
cada segmento da comunidade acadêmica e seus resultados estão nos gráficos 36 a 38 à
frente.

Segmento: Discente
Gráfico 36 - A comunicação com a sociedade no Centro Universitário São Lucas é eficaz e pode contribuir para
melhorar a empregabilidade dos egressos.
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Segmento: Docente
Gráfico 37- A comunidade externa tem conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Centro Universitário São
Lucas.
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Segmento: Técnico Administrativo
Gráfico 38 - O Centro Universitário São Lucas se comunica bem com a sociedade e, por isso, as pessoas que eu
conheço costumam falar bem desta instituição.
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Avaliação qualitativa
Realização de Grupos Focais e Fóruns de Formação Profissional
Os grupos focais sob esse título e que podem ser visualizados nos quadros 9
a 17, foram realizados em pela parceria pela CPA e a Diretoria de Ensino. Os cursos
envolvidos são do grupo verde – Ciclo I, assim definidos no art. 40 da portaria 840, de
24 de agosto de 2018, tendo em vista que neste ano de 2019 esses cursos serão
submetidos ao ENADE.
Esse tipo de avaliação tem suas vantagens, que residem, especialmente, na
possibilidade do participante se expressar de forma mais espontânea e, assim, abordar problemas que não se evidenciariam nas respostas a questionários estruturados
(questões fechadas). Normalmente, isso implica em problemas mais difíceis de serem
delimitados ou classificados.
No presente relatório, optou por expor tantas falas quanto possível entre todas
as que se desenvolveram durante a realização dos grupos, de modo a estender a
possiblidade de encontrar respostas ou comentários institucionais às manifestações
de maior significado para os alunos.
Trataram- de oportunidades ricas para alunos, pela reflexão sobre os seus cursos, e para docentes, coordenadores e gestores que se debruçaram sobre manifestações do corpo discente.
Quadro 9 - Grupo focal com alunos de Arquitetura e Urbanismo

Pontos fortes
Estrutura do Centro Universitário.
Parte dos professores bem
capacitados.

Necessidades de Atenção
Escritório
laboratório

e

Entregue ao curso para Uso

Algumas disciplinas que visam ao
Gostariam de aulas focadas aperfeiçoamento geral do cidadão
na Arquitetura.
desenvolvem habilidades previstas
na missão institucional
Equipamentos
Diversos equipamentos entregues
para uso
Biblioteca:
Livros
não Diversos títulos adquiridos. Biblioteca
atendem as necessidades do virtual
com
novos
títulos
curso.
disponibilizados
Algumas disciplinas precisam
de adequação: Projeto para As matrizes curricular e de referência
incêndios,
Loteamentos, estão sendo remodeladas
Alguns projetos integradores
Convênios
técnicas

Fonte - Pesquisa qualitativa

modelo

Devolutivas, Ações implantadas e
Ações em implantação

para

visitas Encontros estão sendo promovidos
com essa finalidade
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Quadro 10 – Grupo focal realizado com alunos de Biomedicina
Pontos fortes

Necessidades de Atenção

Projetos integradores e exten-

Disciplinas compostas (CHE,

sões, é bom ter muitas práticas

anatomofisiologia e outras).

fora da Instituição.

Falta carga horária, professo-

O São Lucas tem melhores teóricas e práticas que outras instituições.-

res alegam que não conse-

Devolutivas, Ações implantadas e Ações em implantação

Tema será discutido durante a
semana pedagógica de 2019 1.

guem dar tudo que precisam
Horários Vagos de segunda a
quinta, se concentrasse mais

Coordenadora revisará o horá-

Fácil acesso a coordenadores e

não precisaríamos estar aqui

rio em 2019.1

professores.

todos os dias
A Instituição está fazendo um le-

A Instituição dá atenção à biomedicina de forma efetiva.
Os professores abraçam as

Salas de estudos em grupo

vantamento da utilização das

são insuficientes

salas de estudos em grupo no
período noturno

ideias do São Lucas.
Os professores são bem qualificados e gostam da profissão.

Visita a laboratórios da cidade
com equipamentos mais sofisticados faria conhecer o

São Lucas tem bom nome no Es- que vamos usar lá fora
tado.

Coordenadora está mantendo
contato com Instituições públicas e privadas, como o Laboratório central do Estado para proporcionar visitas assistidas
Implantação da sala de obras e

A metodologia faz os alunos estudarem.

Necessidade de revisão em

manutenções, que irá agilizar

equipamentos de laboratórios

processos de manutenção pre-

Feiras das profissões ajudam a

dial e de equipamentos

mostrar nossa profissão.
Parceria do São Lucas com Hospital do Câncer: bom campo de
prática.

Fonte - Pesquisa qualitativa

Comprar pipetas que têm escala de volume

Encontra-se no plano de aquisição e reposição de vidraria de
laboratório
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Quadro 11 - Grupo focal realizado com alunos de Enfermagem
Pontos fortes
Currículo do São Lucas é o me-

Necessidades de Atenção

Devolutivas, Ações implantadas e
Ações em implantação

Prova integrada: Alunos que

lhor, tem maior carga horária que cursam diversas disciplinas
em outros cursos.
Nome da Instituição no Estado
todo.

têm excesso de questão, ta- Limitação do número total de quesmanho da letra (fonte) muito tões da prova, alteração da formatapequena, prova de biofísica ção da prova
com questões que não eram

Docentes capazes.

da matriz de referência

Maior parte dos docentes são

Estágio supervisionado: Au-

profissionais com atuação profis-

mentar tempo de prática em

sional em ótimos locais da ci-

determinadas áreas de está-

dade.

gio, ida para o estágio é tarde
no semestre, melhorar segurança em campos de estágio
afastados, insuficiência em

Novos campos de estágio e discussões para melhoria das práticas citadas

práticas de psiquiatria, UTI,
pré-natal de baixo risco e exames de colo de útero
Disciplinas: Na disciplina de fi- Atribuição da disciplina a novos prosiologia

houve

deficiências fessores para próximas turmas e

quando a habilidades relativas oferta gratuita de curso de férias para
aos sistemas Neurológico e alunos que se sentiram prejudicados.
circulatório. Pouca carga ho- Alertas emitidos a docentes orientarária de TCC, deficiências com dores. Alunos foram orientados a
aprendizado de metodologia. pensar em TCC, a partir do início dosOutras disciplinas que preci- docentes do NDE e área pedagógica
sam de atenção do NDE: Pri- institucional orientados a acompameiros socorros, Administra- nharem sistematicamente as e os reção de enfermagem, Doenças sultados de avaliações das disciplitransmissíveis, Bioestatística.

nas referidas.

Sem fazer referência a nomes,
grupos de discentes referiram Propostas alterações em questões de
problemas de didática com pesquisas quantificas para identificar
dois professores. Desconheci- docentes. Comunicação feita à Diremento de conteúdo por dois toria de Ensino.
outros.
Fonte - Pesquisa qualitativa
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Quadro 12 - Grupo focal realizado com alunos de Estética e Cosmética
Pontos fortes

Conceito da Instituição.
Maior arte dos professores
bem capacitados.

Devolutivas, Ações implantadas e Ações em implantação

Necessidades de Atenção

Laboratório

de

Estética

com

maior variedade e maior quantidade de equipamentos, suficientes para todos os alunos, o que Novos equipamentos estão

Localização.

não acontece hoje.

sendo adquiridos

O ensino é de boa quali-

Cosmetologia deixou muito a de-

dade.

sejar, falta conteúdo. Necessário
trabalhar a disciplina de forma Cursos de férias para esta
melhor.

disciplina

Falta de objetividade em certas
disciplinas,

especialmente

em

maquiagem e cosmetologia avançada, porque foram feitos investimentos altos em materiais e instrumentos e foram pouco utiliza- Cursos de férias para esta
dos.

disciplina

Teoria e prática estão muito separadas, aprendizado das teorias Cursos de férias para esta
fica sem significado.
Dermatologia não trouxe novidade

disciplina
Cursos de férias para esta
disciplina
Participação em

2018

em

ação realizada pelo SESI com
a presença de alunos dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Odontologia, Medicina,

Fonte - Pesquisa qualitativa

É importante que o curso participe
de atividades de projetos sociais
para vivenciar a realidade.

Estética e Cosmética da IES,
que proporciono uum dia de
beleza para as pessoas de
uma instituição com intuito social (Maquiagem, Limpeza de
pele, hidratações, massagem
conforme um planejamento realizado com antecedência da
coordenação de Estética.)

Fonte - Pesquisa qualitativa
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Quadro 13 - Grupo focal realizado com alunos de Fisioterapia
Pontos fortes

Necessidades de Atenção

Devolutivas, Ações implantadas e Ações em implantação

Docentes capacitados.
Mudança da Matriz
Curricular.

Disciplina Desportiva

Aulas práticas no início

A disciplinas será inserida na
matriz em futuro breve

no curso.
Atividades Sociais e
atividades de extensão
Carga horária de algumas disciplinas Será levado ao NDE

A disciplina de Neurociência precisa
de professor que goste da disciplina

Provas práticas junto teóricas já a
partir das primeiras disciplinas específicas - 5º período

Houve de Professora por professora com pós-graduação
específica em neurociência

Algumas disciplinas já aplicam essa técnica

A instituição tem estudado alternativas para promover
PI deveriam ser interdisciplinares maior integração entre curcom outros cursos.

sos, como ocorre com as
ações Núcleo interdisciplinar
de Saúde - NIS

Reforma da matriz, maior carga horária para disciplinas específicas.
Fonte - Pesquisa qualitativa

Será levado ao NDE
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Quadro 14 - Grupo focal realizado com alunos de Fonoaudiologia

Pontos fortes

Necessidades de Atenção

Devolutivas, Ações implantadas e Ações em implantação

Professores capacitados.

Melhor definição de espaço e si-

Mudança da Matriz Curri-

nalização na clínica, tendo em

cular.

vista a utilização por outros cur-

Aulas práticas no início do

sos

curso.

Maior divulgação do curso de fo- Reivindicação foi enviada ao

Atividades Sociais e ativi-

noaudiologia nos meios de comu- NUC, solicitando plano de di-

dades de extensão.

nicação da Instituição

Será realizada em 2019 1

vulgação

Incentivo da instituição.
Aulas dinâmicas e metodologia diferenciada;
Docentes motivadores;

Projetos produzidos na disciplina
de projetos integradores são socializados ao final do semestre, porém é necessário dar mais destaque ao curso de fonoaudiologia

Reinvindicação será encaminha ao COEX, setor responsável pela distribuição de espaços, antes da próxima socialização

(final

do

semestre

2019.1)

Disciplina linguagem: melhorar da
metodologia

de

ensino.

Revisão de protocolos de atuação Será levado ao NDE
imediatamente antes de entrar
em estágio.
Ampliação da clínica, instalação
de mais armários para os alunos,
mais funcionários para entrega
dos materiais. Aumento do número de box para alunos canhotos
Necessidade de aumento do número de docentes nas aulas práticas
Readequar o processo de triagem
de pacientes para adequar a necessidades dos mesmos ao processo de aprendizagem em cada
disciplina clínica
Fonte - Pesquisa qualitativa

Estudos estão em andamento
reorganização

de

espaços,

tendo em vista que a clínica o
pavimento todo e não tem local para crescimento externo

Novos docentes serão contratados nos próximos semestres
Esse processo está em discussão no NDE e o mesmo
apresenta

complexidade,

tendo em vista a necessidade
de adequar questões sociais e
de atendimento a pacientes.
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Quadro 15 - Grupo focal realizado com alunos de Medicina
Pontos fortes

Necessidades de Atenção

Devolutivas, Ações implantadas e Ações em implantação

Alguns dos projetos integradores Os professores com essa caQualidade do ensino.

carecem de maior objetividade e racterística já foram substituí-

Localização.

clareza dos objetivos

dos
Esse tema está em discussão

É necessária a discussão de casos clínicos nas aulas do ciclo de
especialidade e ciclo básico

no NDE. O tema tem que ser
tratado

com

tranquilidade,

para que casos clínicos não
sejam discutidos sem embasamento teórico suficiente

Alguns dos professores do curso
não aplicam adequadamente as
metodologias ativas

INTERNATO (MINICEX), não é
aplicado de forma padronizada.

Os professores estão recebendo novos treinamentos a
cada novo semestre (semana
pedagógica)
Trata-se de uma estratégia
para adequar a avaliação à realidade local

APS: Liberação das APS muito

Em 2019. haverá novo calen-

próximo às provas.

dário de liberação das APS
A Coordenação do curso estuda modelos para implantar
a prova de progresso, de
forma a acompanhar o desen-

Informações sobre a prova e pre- volvimento do aluno durante
paro do aluno para o ENADE

todo o curso. As informações
sobre ENADE estão disponíveis a todos os alunos e são
comunidades frequentemente
pela Coordenação do curso.

Fonte - Pesquisa qualitativa
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Quadro 16 - Grupo focal realizado com alunos de Odontologia
Pontos fortes

Necessidades de Atenção

Estrutura da faculdade.
Corpo Docente de qualidade;

Devolutivas, Ações implantadas e Ações em implantação

Há um novo processo de proAtividades Práticas Supervisiona- dução de APS em andamento
das (APS)

mais contextualizada às necessidades do curso

Matriz Curricular.

Encontra-se em discussão no

A comunicação com os

Falta devolutiva das notas na ava- NDE e será tema da semana

alunos.

liação clínica.

pedagógicos no início do semestre

Atividades Sociais e atividades de extensão.

Falta de Apoio da instituição para

Prestígio Institucional na

desenvolver projetos.

região.

O assunto será tratado no Colegiado de Curso, com apoio
dos representantes docentes
De acordo com a Diretoria de

Incentivo às Atléticas

Pesquisa, Pós-Graduação e
Extensão
O UniSL tem um plano de manutenção de equipamentos

Equipamentos que necessitam de que se utiliza dos recessos de
manutenção

final de ano para restabelecer
todos os equipamentos da Clínica
O Centro Odontológico tem
equipamentos que favorecem
a acessibilidade, contando em

Cadeiras para alunos canhotos

sala de aula e laboratórios
com conforto e condições para
alunos sinistros na quantidade
exigida pela legislação vigente.

Fonte - Pesquisa qualitativa
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Quadro 17 - Grupo focal realizado com os alunos de Nutrição
Pontos fortes

Necessidades de Atenção

Devolutivas, Ações implantadas e Ações em implantação

Metodologia diferenciada.

Será revista a forma de elaboA forma de avaliar (somente
ração das questões teóricas,
Promoção de atividades
prova teórica)
tornando-as mais práticas
extras.
através de relatos de casos.
Não será possível ceder um
Excelente estrutura;
espaço específico, porém um
Atendimento dos colabora- Clínica específica para o curso de novo espaço passará a ser utiNutrição
lizado em 2019.1, junto com o
dores.
curso de Psicologia.
Comunicação da coordeA instituição vem buscando
Estacionamento
entrar soluções para insuficinação.
ência de vagas
Os docentes já estão utiliProgramas desatualizados
zando software mais atualizados.
Falta de materiais (balanças esFoi solicitada a aquisição.
pecíficas para o curso)
Potencializar algumas disciplinas/
Indeferido
aumentar a carga horária
Metodologia da Prof. Auriane Saldanha, sem didática ao ministrar Profa. não compõe mais o
os conteúdos, nível muito baixo
quadro docente do curso.
das aulas e na avaliação exige nível alto
Fonte - Pesquisa qualitativa

Autoavaliações por membros do NDE dos cursos em cooperação com a Diretoria de Ensino

Outra forma de avaliação qualitativa que ocorreu no ano de 2018 foi a realização de grupos focais para avaliação das matrizes curriculares pelos alunos. A discussão em vários cursos se estendeu, também, para a avaliação dos procedimentos dos
docentes durante a execução, em sala de aula, das estratégias para que os alunos
adquirissem as habilidades previstas na matriz de referência de sua (s) disciplinas.
Essa avaliação foi proposta pela Diretoria de Ensino e executada por seus
membros em conjunto com os componentes de Núcleos Docentes Estruturantes dos
respectivos cursos. A atividade abrangeu 15 cursos presenciais do UniSL.
Os relatórios dos grupos focais são extremamente esclarecedores e se constituem em excelente fonte de informações para ação dos gestores da instituição e dos
cursos para a desenvolvimento institucional. Por uma questão de facilitação da leitura,
os referidos relatórios constituem o anexo único do presente relatório.
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Avaliação do cumprimento de metas estabelecidas no PDI
O acompanhamento de metas e objetivos expostos no PDI apresentado de
forma sucinta no presente Relatório e, para melhor percepção, as ações propostas na
missão Institucional antecedem os objetivos mais significativos que norteiam as ações
da Instituição e estes são seguidos pelo quadro 6, que apresenta as ações realizadas
pela IES com o intuito, expresso ou implícito, de atingir os objetivos.
São priorizados os objetivos que têm ações propostas para o ano de 2018.
Figura 6 - Missão Institucional e Plano de Desenvolvimento Institucional

Missão Institucional
•

Estimular o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, dos talentos e das atitudes de seus alunos

•

Realização profissional, pessoal e social

•

Preparação do indivíduo para o exercício pleno da cidadania.

•

UniSL comprometido com o projeto nacional de desenvolvimento e bem-estar social.

Objetivos do PDI
•

Incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e tecnologia;

•

Cursos pós-graduação, de atualização, de extensão e sequenciais

•

Educação inclusiva

•

Defesa e preservação do meio ambiente, Ações educativas visando a responsabilidade social.

•

Promover extensão visando o desenvolvimento social e cultural da comunidade interna e externa à Instituição

•

Garantir um processo de desenvolvimento da instituição, alicerçado na legislação vigente e nas necessidades e realidades locais: novos cursos

Fonte – Pesquisa documental
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Figura 7 - Ações de cumprimento metas e objetivos do PDI

Indicadores gerais de resultados em relação aos objetivos do PDI
•

Novos cursos todos os cursos previstos no PDI até 2017 foram instalados
e encontram-se funcionando, o de Engenharia de Produção, prevista para
iniciar em 2018 deixou de ser interessante para a Instituição, por se tornar
socialmente desnecessário com entrada em funcionamento do mesmo
curso em outra IES;

•

Estruturação de laboratórios e da biblioteca são metas previstas como
ações contínuas para o decorrer de toda a vigência do PDI. A Biblioteca
recebeu diversas melhorias nos últimos anos, como sala de estudos individuais com 118 cabines individuais, salas de estudos em grupo e laboratórios
de informática, que foram entregues em anos anteriores. Em 2018 recebeu
novos equipamentos de informática e novos itens do acervo bibliográfico.
Quanto a laboratórios, diversos deles contaram com melhorias, sejam os
utilizados na área de saúde ou exatas. De acordo com a Diretoria Responsável essas melhorias atenderam a laboratórios
•

Reforma e ampliação do laboratório de Zoologia

•

Reforma do Herbário.

•

Instalação de lousas de lousas de vidro nos laboratórios multidisciplinares.

•

Reforma e melhoria do 2° pavimento do bloco Jequitibá (lab. multicisciplinar 5 e 6).

•

Preparação de planos pedagógicos para cursos à distância: O ensino à
distância, que foi implantado ao final de 2017 no UniSL, recebeu aprovação
dos conselhos superiores institucionais em 2018 para o início do funcionamento de 14 cursos, com a elaboração dos respectivos PPC.

•

Curso de pós-graduação stricto sensu na área de saúde: A elaboração
do plano pedagógico do curso de mestrado, previsto para 2018, não foi concluído.

•

Implantar novos serviços digitais ao aluno: Essa ação prevista no PDI
como contínua, foi atendida em 2018 com uma modernização e troca de
serviço de ensino on line, com o propósito de aperfeiçoar ações de ensino
híbrido, gestão de atividades pelo professor, e gestão da vida acadêmica
pelo aluno.
Continua
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Continuação da figura 7

Indicadores gerais de resultados em relação aos objetivos do PDI
•

Incentivar professores a projetar cursos de pós-graduação e incentivar
aprimoramento de docentes: A seguir, as ações de 2018 nesse sentido,
segundo a Diretoria de Pesquisa, extensão e pós-graduação
•

Cursos encerrados em 2018.






•

Cursos Iniciados em 2018:









•

Especialização em Estética e Dermato Funcional - Turma 3
Especialização em Estética e Dermato Funcional - Turma 4
Especialização em Metodologia do Ensino Superior – turma 21
Especialização em Educação Médica
Aperfeiçoamento em Periodontia – turma 2

Especialização em Estética e Dermato Funcional – turma 5
Especialização em Microbiologia Clínica
Especialização em Audiologia
MBA em Licitações e Contratos Administrativos
Especialização em Metodologia do Ensino Superior – turma 22
MBA Gestão Universitária com Ênfase em Docência
Aperfeiçoamento em Periodontia – Turma 3
Aperfeiçoamento em Prótese Fixa

Ações contínuas de extensão e responsabilidade social previstas no
previstas no PDI: Apoiar atividades de extensão que contribuam para
a formação do acadêmico. Manter e ampliar o projeto “São Lucas Solidário”. Organizar atividades socioculturais junto à comunidade. Divulgar o atendimento à saúde. Por ser tratar de uma gama extensa de ações
com esses propósitos, foi criado o quadro a seguir, para tornar mais clara a
visão sobre detalhes das ações.

Fonte – Pesquisa documental
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Quadro 18 – Ações de extensão com alcance social

Assunto/Título

Atendimentos

Objetivo

Ação Global Nacional, Fase Porto
Atividades de promoção de saúde/cidadania
Velho
Atendimentos em saúde e acolhimento a crianAção na Base Aérea de Porto Veças participantes do Projeto Forças no Esporte
lho
(PROFESP).
Ação Solidária Biomedicina - Está- Atendimento laboratorial desenvolvido por alugio Supervisionado
nos do último semestre do curso de Biomedicina
Associação Mundial de Assistência Social - AMAS - EEEMF Capi- Promoção de Saúde
tão Cláudio
Atendimento Infantil Escolar - EsPromoção de saúde
covação
COEX no Campus Party

1678
100

300

1294
186

Apresentar a estrutura tecnológica utilizada no
aprendizado e aperfeiçoamento profissional dos
acadêmicos do UniSL

Promover atividades de promoção da saúde/ciDepartamento de Atenção Básica dadania e também propiciar assistência básica
Itinerante
em saúde em escolas ou associações de bairro
do município de Porto Velho/RO
Dia Nacional de Alteração à Disfa- Promover atividades em prol do dia Nacional de
gia
Atenção à disfagia
Atividade educativa com fins de promoção de saEducação em Saúde Para Idosos
úde com a realização de aferição de pressão arda Clínica de Fisioterapia
terial, glicemia capilar e dados antropométricos

127

123

150
25

I Ação Integral à Saúde do Idoso Promover atenção integral ao idoso
UniSL

275

II Campanha de Conscientização
Promoção de Saúde
ao Diabetes

212

Programa de elevação da auto es- Ações de melhorias da autoestima para mulhetima
res da periferia - Curso de Estética e Cosmética

212

Ação Solidária e Missionária São Promoção de saúde/cidadania e atenção básica
João Batista
em saúde
Promoção de saúde/cidadania e também propiTRT na Comunidade (Coopera- ciar assistência básica em saúde em escolas ou
ção)
associações de bairro do município de Porto Velho.
São Lucas em Ação - Comunidade Promover atividades de promoção da saúde/ciSão Lucas
dadania e atenção básica
Ações de promoção de saúde/cidadania e atenSão Lucas Solidário - 10 anos
ção básica em saúde
Atender as crianças participantes da Semana da
Semana da Defensoria
Defensoria através do curso de Odontologia ensinando a escovação correta dos dentes.
Trote Solidário - São Lucas no Integração da comunidade acadêmica: Calouro
Combate ao Aedes
X Veterano
TOTAL
Fonte – pesquisa documental

380

678

410
7136
36
1.930
15.252
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Resultados de Avaliações externas
O quadro 19 traz breve abordagem da dimensão 8 - Planejamento e avaliação. Estão aqui resumidos apenas o desempenho dos cursos em cada indicador
sem que desça a detalhes sobre os comentários dos avaliadores.
19 – Desempenho dos cursos da Instituição em processos de avaliação externa de renovação de reconhecimento de curso

INDICADORES
Análise preliminar
Contexto educacional
Políticas institucionais do curso
Objetivos do curso
Perfil profissional de egresso
Estrutura curricular
Conteúdos Curriculares
Metodologia
Estágio curricular
Atividades Complementares
Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso
Gestão do curso X processos de avaliação interna e externa
Apoio ao discente
Tecnologia de inform. e Comunicação
Avaliação dos processos de ensino e aprendizagem
Número de vagas
Integração com o SUS
Atividades práticas de ensino
Atuação do NDE
Atuação do coordenador
Experiência em magistério superior e gestão coordenador
Regime de trabalho da coordenadora
Corpo docente
Regime de trabalho do corpo docente
Experiência profissional do corpo docente
Experiência no magistério superior do corpo docente
Funcionamento do colegiado do curso
Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
Responsabilidade docente pela superv. da assistência médica
Núcleo de apoio psicopedagógico
Gabinetes para professores em tempo integral
Espaço de trabalho coordenação do curso
Sala dos professores
Salas de aula
Acesso a equipamentos de informática
Bibliografia básica
Bibliografia complementar
Núcleo de práticas jurídica
Periódicos especializados
Sistema de Referência e contra referência
Hospitais e complexo assistencial conveniados
Laboratórios de ensino para a área de saúde
Laboratórios de habilidades
Protocolos de experimentos
Conceito final do Curso
Fonte – Pesquisa documental

MEDICINA
NSA
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
NSA
4
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
5
5
5
4
1
3
5
4
4
4
4
5
4
5
NSA
3
3
4
4
4
4
4

DIREITO
5
NSA
5
5
5
5
5
5
NSA
5
NSA
5
5
5
5
NSA
NSA
NSA
5
5
NSA
5
5
5
5
4
5
3
NSA
NSA
5
5
5
5
5
5
5
5
NSA
NSA
NSA
NSA
NSA
NSA
5

63

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Participação dos segmentos na pesquisa: a participação de coordenadores de alguns cursos na sensibilização dos acadêmicos pode ser mais efetiva nas próximas
autoavaliações institucionais, a exemplo do que ocorreu, em 2018, com os cursos de
Direito, Administração, Psicologia e Enfermagem. Em relação aos docentes, sua participação foi significativa, maior de 60%, mas pode melhorar nas avaliações futuras.
Entende-se que cabe à própria CPA aperfeiçoar suas ações de sensibilização. No
caso dos Técnicos Administrativos verificou-se uma boa participação, o que, em parte
deve-se ao empenho dos representantes do segmento na CPA e ao apoio de vários
dos chefes de setores.

Resultados da Dimensão 2: No segmento docente, observa-se bom conhecimento
sobre o Projeto Pedagógico (PPC) do curso, apoio à matriz de referência de suas
disciplinas e às atividades do NDE. Também mostraram bom engajamento com o sucesso do curso. A única questão dessa dimensão que foi respondida pelos técnicos
administrativos foi respondida de forma, também, positiva. Sobre o corpo discente, em
todas as questões da dimensão 2 se verificaram concordância para a maioria dos
cursos, tendo os alunos demonstrado respostas bastante significativas quanto ao
atendimento de expectativas do curso, metodologia, extensões e, mesmo, pesquisa,
que não foi um tema avaliado positiva nos três anos do ciclo avaliativo anterior. Entretanto, os resultados merecem atenção de alguns coordenadores e NDE. Os alunos
de determinados cursos destoam dessa opinião, especialmente em relação à visão
sobre o curso de forma geral e a extensões.

Resultados da Dimensão 9: De forma geral são bem avaliados os serviços de atendimento aos alunos. Boa orientação sobre os locais em que se realizam práticas, o
acesso à internet e Ambiente virtual de Aprendizagem são bem avaliados, destoando
apenas para o Curso Tecnológico de Estética e Cosmética que aparece com mais de
cinquenta por cento de concordância. Quinze dos dezesseis cursos mostram alunos
que concordam com a afirmação de que os concordores estão disponíveis ao diálogo.
No curso de Biomedicina deve haver uma reflexão especial (58,8% de concordância).
O Centro de Atendimento ao Aluno (CEAL) vem recebendo avaliação crescente desde
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os últimos três anos letivos. Os laboratórios didáticos tiveram uma avaliação insuficiente pelos alunos de biomedicina e ceve chamar a atenção dos responsáveis pelas
unidades de práticas. Novamente é no curso de biomedicina em que aparecem alguns
resultados negativos, quanto aos serviços de biblioteca, com ênfase na biblioteca virtual. Para os demais segmentos é bastante positiva a avaliação nesta dimensão.

Resultados da Dimensão 4: Nesta dimensão, todos os segmentos avaliam bem essa
dimensão, inclusive o segmento discente, com exceção dos alunos de Estética e Cosmética. Esse curso merece uma atenção especial e a avaliação qualitativa, pode contribuir para entender porque a avaliação quantitativa mostra percentuais destoantes
dos demais cursos.

Grupos focais: Essa forma de avaliação foi muito esclarecedora. Por meio delas foi
possível perceber têm grande clareza sobre suas carências. Observa-se que a infraestrutura de forma geral muito reconhecida como ponto forte pelos estudantes. A metodologia de ensino é outro ponto que os alunos reconhecem como positivo, além de
outros, como localização e o prestígio institucional na região. Do lado das reivindicações são, na maior parte bem específicas dos cursos e permitiram respostas muito
claras e definidas dos coordenadores e gestores que têm governabilidade sobre as
ações, com soluções já implantadas ou andamento. O curso de Arquitetura e Urbanismo solicitou entre outras ações o seu escritório modelo que, felizmente foi entregue
durante o período de férias. Na Biomedicina, realmente deve ser dada atenção aos
laboratórios. Os alunos de Enfermagem abordam problemas relativos a determinados
campos de estágio e a cargas horárias de disciplinas. Os alunos de estética e cosmética estão descontentes com disciplinas e atividades práticas. Merecem atenção especial, como já foi colocado. Para a Fisioterapia, também os problemas são disciplinas
e, neste caso, também uma professora ministrante. Os alunos de Fonoaudiologia desejam maior visibilidade para a profissão, começando pelo curso. Na Medicina há problemas com determinadas disciplinas e a forma de oferta-la. O problema do curso de
Odontologia está no ambiente de clínica de ensino e na Nutrição voltam os problemas
de disciplinas. Ressalta-se que é positiva a reação dos coordenadores de curso e
outros apoiadores, dando resposta rápida às reivindicações.
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Nas demais dimensões: dimensões é importante ressaltar o bom nível de atendimento aos objetivos propostos no PDI, a coerência entre esses objetivos as ações
realizadas e, em consequência, o fato de proporcionar o cumprimento da missão institucional no dia a dia da instituição.
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ANEXO ÚNICO –
RELATÓRIOS DE GRUPOS FOCAIS REALIZADOS PELA DIRETORIA DE ENSINO EM PARCERIA COM OS NDE DOS
CURSOS
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: OS RELATÓRIOS SE REFEREM A MATRICURRICULARES 2016, POR TER SIDO ESSA A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO, MAS OS GRUPOS FORAM REALIZADOS EM 2018. POR ISSO CONSTAM DO PRESENTE RELATÓRIO.
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ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR 2016

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

Coordenadora: Marcelo Augusto M. Barbosa
Membros NDE: Anderson de Araújo Neves e Aline Ramalho Dias de Souza

1. Que, segundos os alunos presentes a forma integrada que as disciplinas estão
dispostas nos períodos facilita bastante o aprendizado pois, eles conseguem internalizar mais as competências e habilidades que estão previstas naquele conjunto de disciplinas de um referido período estudado;

2. Que, segundo a aluna Julia Roberta a disciplina de Direito Trabalhista (2º período)
requer mais algumas horas, pois os alunos de sua turma consideram insuficiente
a quantidade de carga horária de 40h destinada à disciplina;

3. Que, segundo os alunos Francisco e Hélcio as disciplinas de Administração de
Sistemas de Informação e Governança da Tecnologia da Informação precisam ter
um enfoque mais prático, considerando que o atual semestre não foi possível ter
aprendizado voltado aquilo que está disposto na matriz de referência;

4. Que, o professor Anderson sente falta de uma disciplina que trate da Administração Pública no rol de disciplinas prevista na matriz do curso;

5. Que, segundo o aluno Vanginaldo do 3º período, as disciplinas e as atividades de
campo devem refletir algo mais prático, algo que vá além dos PIs, em que os
alunos, possam atuar desenvolvendo atividades de aconselhamento empresarial,
ajudando as comunidades e pequenos empreendimentos, ele vê que há muito
campo para que os alunos possam atuar e aprender, tendo o contato mais direto
com algumas realidades ainda não conhecidas;

6. Que, segundo o aluno Hélcio o curso de ADM precisa ter um laboratório de gestão,
assim como outros cursos tem. Uma empresa júnior ou qualquer outro tipo de
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atividades que possa dar efetiva condição do aluno desenvolver práticas de consultoria de empresas e outras, para que no fim, possa dotar os alunos de práticas
mais reais, pois Hélcio considera, pelo fato de já ser um profissional que atua no
mercado, os seus colegas de turma ainda muito imaturos quando das reais práticas empresariais do dia-a-dia;

7. Que, Hélcio disse também, sente a falta de maior participação dos alunos em
atividades promovidas pela coordenação e pelos cursos de extensão, e que
gostaria de entender os motivos dos alunos que tem tempo não participarem
de tais atividades;

8. Que, segundo Jorge Polizel, os PIs são ótimos instrumentos para a prática do
aprendizado pois, entende ele, que, uma grande parte dos problemas reais das
empresas podem ser observados nas pesquisas realizadas para os trabalhos integradores;

9. Que os PIs para Francisco, são disciplinas que forçam o aprendizado do aluno,
que fazem o aluno aprender aquilo que recebem teoricamente durante a semana
nas disciplinas, ele disse que consegue aplicar muita coisa que aprende durante
as aulas nas práticas de PI;

10. Que os PIs segundo o coordenador do curso, além de serem o diferencial do curso
da IES, apresentam, segundo ele, um problema, que se apresenta semestre após
semestre. Trata-se de conseguir as empresas para que os alunos possam realizar
as pesquisas e com isso aprender mais um pouco sobre a vivência prática das
empresas. Disse ainda, que sempre no início de cada semestre tem muita dificuldade em conseguir com que as empresas possam abrir suas portas para os alunos realizarem as atividades do PI.

11. Foi dito que há alguns problemas pontuais com professores, Sabrina, relatou que
algumas disciplinas que envolve a matemática, cálculos contábeis, análises de
custos e outras se o aluno não conseguir ter aprendizado efetivo ele sentirá uma
grande dificuldade nas disciplinas que requerem maior atividades de cálculos,
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disse também que acredita que parte disso refere-se em alguns casos a metodologia empregada pela professora, que realmente não ajuda na compreensão mais
efetiva.

12. Que segundo Cláudio Vitor, o que realmente contribuiu para o não aprendizado
efetivo foi a oferta de disciplinas do semipresencial, no formato que foi ofertado
aos alunos, para ele, reclamação do semipresencial é geral.

13. Outras discussões giraram em torno de ajustes de metodologia usadas por professores, os quais, a coordenação se prontificou em ajustar com os professores
para que sejam saneadas para os semestres seguintes.
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ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Coordenadora: Kacianni Moretto Santos
Membros NDE: Regina Célia Gonçalves Morão e Suhayla da Costa Abdul Razzak

1. REALOCAR DISCIPLINAS
✓ Metodologia e Produção de Textos, passar a ser ofertada no 3º período;
✓ Informática Aplicada a Arquitetura Bidimensional, passar a ser ofertada no
2º período;
Observação da coordenadora: importante que os alunos desenvolvam primeiramente a criatividade com o desenho a mão e só depois do 3º período eles
deveriam entrar com as disciplinas de informática.
✓ Ofertar a disciplina de Teoria da Arquitetura e História da Arquitetura II, no
mesmo dia para que o professor possa relacionar os conteúdos.
✓ Teoria de a Arquitetura ser ofertada nos períodos iniciais, por ser uma base
para o desenvolvimento de ideias.
✓ Disciplina de Maquete ofertada no 5º período, passar a ser ofertada no 2º período.

2. CONTEÚDOS
✓ Orientação Profissional e de Planejamento, segurança e controle de
obras. Potencializar os conteúdos sobre valores de projetos, conduta com o
cliente, produção de orçamentos.
✓ TCC I e TCC II – Revisar a matriz de referência.

3. EXCLUSÃO DE DISCIPLINAS
✓ Arquitetura Brasileira
Observação da coordenadora: explicou sobre a DCN e da responsabilidade em
cumprir com todos os requisitos educacionais que envolvam as atribuições para
formação profissional.

4. INSERIR DISCIPLINAS
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✓ Design gráfico
✓ Pós-produção (montagem de prancha)

5. AJUSTE DE CARGA HORÁRIA
✓ Disciplina de Maquete, atribuir maior CH.

6. ESTÁGIOS/ PRÁTICAS
✓ Aulas práticas de vivência nas disciplinas de Técnicas Construtivas, Sistemas Estruturais e Materiais de Construção.

SOLICITAÇÕES DOS ACADÊMICOS

1. A disciplina de Projeto Integrador necessita de maior entrosamento entre os docentes;
2. Promover atividades de visita técnica;
3. Rever o número de professores na aula prática, pois um professor está sendo insuficiente para o número de alunos por sala.
4. Demonstraram a preocupação de o currículo possuir pouco pré-requisito.
5. Solicitaram a oferta de cursos de programas 3D, para elaboração de vídeos e renderização de imagens, e programas para trabalhar o acabamento de imagens.
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ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR 2016
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Coordenadora: Allyne Christina Gomes Silva
Membros NDE: Ana Cristina, Saymon Albuquerque, Camila Maciel e Glauciane Bifano

1. CONTEÚDOS
✓ Parasitologia, potencializar conteúdos regionais.
✓ Microbiologia Ambiental, rever a matriz de referência.
2. INCLUSÃO DE DISCIPLINAS
✓ Ofertar de disciplinas Optativas.
✓ Etiologia Humana e Animal.
3. ESTÁGIOS/ PRÁTICAS
✓ Bioquímica e Parasitologia, ofertar mais atividades práticas;
✓ Aula prática de Microbiologia improdutiva devido ao grande número de alunos, ofertar Turma A e B.

SOLICITAÇÕES DOS ACADÊMICOS
1. Especialização em Micologia Médica.
2. Curso de extensão de Microbiologia Ambiental e Epidemiologia.
3. Curso de extensão de Ecologia de Campo.
4. Habilitação em Licenciatura: desenvolver projetos nas escolas por faixa etária.
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ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR 2016

CURSO DE BIOMEDICINA

Coordenadora: Flávia Serrano
Membros NDE: Carola Hurtado e Sandra Rosa

1. DISCIPLINAS CONJUNTAS
✓ Ofertar a disciplina de Anatomofisiologia separadamente, pois ocorre um déficit de aprendizagem em Fisiologia.
Observação: A Anatomofisiologia está sendo ministrada muito focada na anatomia, e está fazendo falta a fisiologia para o curso (relato dos alunos do 6ºPeríodo), a fisiologia está sendo abordada de forma superficial, principalmente
sobre SNC.
✓ Ofertar a disciplina de Citologia, Histologia e Embriologia separadamente,
pois ocorre um déficit de aprendizagem.
Observação:
- Difícil contemplar a disciplina nas três vertentes, sempre tem uma parte (no
caso a Embriologia) que é ministrada superficialmente (esse relato foi feito pelos alunos mais avançados);
- Para os alunos de 1º Período dizem que as três estão sendo ministradas adequadamente, porém, estamos com uma professora ministrando Citologia e Histologia e outra professora ministrando Embriologia).
✓ Ofertar Microbiologia e Imunologia separadamente, pois existe um déficit de
aprendizagem em Imunologia.
Observação: Imunologia considerada uma disciplina fundamental, base para
muitas outras.

2. REALOCAR DISCIPLINAS
✓ Ofertar a Imagenologia em período próximo a Anatomofisiologia.
Observação: A disciplina de Imagenologia exige uma Anatomia mais aprofundada para essa área, havendo a necessidade de uma revisão da Anatomofisiologia para Imagenologia quando a disciplina for ofertada.
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✓ Ofertar Genética e Biologia molecular em período próximo a disciplina de
Biologia Molecular aplicada.
Observação: Disciplina muito importante e complexa para ser ministrada no 2º
Período.
✓ Micologia Clínica: realocar a disciplina na matriz, pois está “solta”, podendo
passar a ser ofertada juntamente com as disciplinas de clínicas do 5º período.

3. CONTEÚDOS
✓ Biofísica: abordar os conteúdos, relacionando com as demais disciplinas afins.
Observação: com a entrada da professora Nidiane Reais, houve a alteração da
matriz e o conteúdo que tem uma vertente mais fisiológica passou a ter mais
sentido dentro da matriz, ou seja, os alunos atuais estão mais satisfeitos.
✓ Epidemiologia: foi relatada como uma disciplina muito conceitual, havendo necessidade de potencializar os conteúdos com a aplicação na profissão.
✓ Gestão de Qualidade em Saúde: relataram que sentem falta de aplicar PDCA,
RDC’s, controle de qualidade interno e externo e como fazer, relataram que é
necessário abordar AEQ, PNCQ, Control lab.
✓ Virologia: enfatizar conteúdo de aspecto clínico, pois a disciplina esta sendo
trabalhada de forma superficial.
✓ Citologia Oncótica: enfatizar conteúdos sobre os tipos de cânceres, pois só é
abordado câncer de colo de útero.
✓ TCC I: Trabalhar questões relacionadas a metodologias de trabalhos científicos
desde o 1º período, preferencialmente nos PIs, pois sentem muita falta em períodos posteriores.

4. INCLUSÃO DE DISCIPLINAS
✓ Parasitologia Clínica: Ofertar a disciplina em dois momentos: Parasitologia I
e II.
Observação: Os alunos colocaram que o ideal seria dividi-la em duas, muitos
parasitos são vistos rápidos, e é considerada uma disciplina de base para a
principal atuação do biomédico, uma vez que estando na Amazônia, os conteúdos dessa disciplina são essenciais, relataram que os hemoparasitas são
abordados com mais detalhes, porém os enteroparasitas são ministrados de
forma muito rápida.

75

5. AJUSTE DE CARGA HORÁRIA
✓ Bacteriologia Clínica: atribuir maior CH
Observação: A coordenadora se prontificou a utilizar melhor o tempo do PI para
abordar temas que eles não tenham que visualizar com tanta pressa, como
colocaram, evitando assim aumento de carga horária, pois isso também implicaria, segundo a coordenadora, em aulas obrigatórias aos sábados.
✓ Hematologia Clínica: atribuir maior CH
Observação: Alegam pouca CH para serem trabalhadas as anemias, que é tão
importante na hematologia. A coordenação colocou que eles vão trabalhar
agora no PI, porém tem consciência de que houve muitas falhas no PI. Colocou
aos alunos que irá ajustar para poder oferecer essa carga horária melhor.

6. ESTÁGIOS/ PRÁTICAS
✓ Promover aulas práticas de Imunologia, pois os alunos entendem que se
houver mais prática, o entendimento vai ser mais aprofundado.
✓ Análise Ambiental: promover mais aulas práticas para entender o contexto da
habilitação nessa área.
✓ Virologia: promover aulas práticas.

SOLICITAÇÕES DOS ACADÊMICOS

1. Capacitar os docentes no desenvolvimento das metodologias ativas.
- Saúde Coletiva: foi relatada muita monotonia na disciplina, os alunos colocaram
a necessidade de haver mais dinamismo nas aulas, além de incluir aulas mais práticas e vivenciais.
2. Criticaram o fato de ter que fazer planta ou maquete, sabendo que não vão usar
essa habilidade na vida profissional, tendo muitos conteúdos para serem trabalhados.
3. Bacteriologia Clínica: a professora trabalha da forma mais vivencial possível, levando-os ao seu local de trabalho, grupo a grupo, segundo os alunos isso faz grande
diferença na aprendizagem.
4. Acadêmicos questionaram muito porque o TCC I tem poucos encontros. A coordenação do curso relatou que o TCC é para ser trabalhado ao longo dos PI’s, e que os
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encontros do TCC I são poucos, pois se subentende que os alunos já estão adiantados. Eles foram muito enfáticos na solicitação da mudança da professora atual do
TCC I. Muitos problemas.
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ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR 2016

CURSO DE DIREITO

Coordenador: Raimundo Oliveira Filho
Membros NDE: Rodolfo Perea Tavares

1. Capacitação dos docentes para melhor utilização do sistema Amobile, uma vez
que, segundo eles, os professores demonstram não saber como configurar as
APS’s, desconhecendo a possibilidade de programar a liberação das atividades
para datas pré-determinadas desde o início do semestre. Além disso, afirmam que
os professores demoram excessivamente para liberar as atividades para a turma,
causando choque entre o prazo de realização das APS’s e o período avaliativo.

2. Os projetos integradores de alguns períodos poderiam aproximar-se mais do
Núcleo de Prática Jurídica ou abordar mais casos práticos. Neste sentido, demonstraram sentir que há um distanciamento entre o meio acadêmico e a realidade social. Sugeriram maior estímulo à realização de projetos sociais e fornecimento de auxílio jurídico à comunidade.
3. Tanto no PI’s quanto nas demais disciplinas regulares, os alunos demonstram
sentir falta de maior aproximação com a prática forense. Afirmam que os professores poderiam trazer mais casos práticos para discussão em sala de aula.

4. As disciplinas realizadas em formato de seminários não vêm sendo produtivas.
Por este motivam, solicitaram que as disciplinas não sejam ministradas utilizando
este método ou que haja maior capacitação dos professores para a sua correta
aplicação.

5. Os acadêmicos sugeriram a criação de projetos de iniciação científica e ligas
acadêmicas com conteúdos específicos (Direito Penal, Direito Tributário, etc).

6. Em relação à matriz curricular, os alunos sugeriram as seguintes alterações:
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a. A disciplina “Antropologia e Sociologia Jurídica” e “Filosofia Aplicada ao Direito”
teriam conteúdos muito semelhantes.
b. A inclusão da disciplina Direito Constitucional III, para trabalhar controle de
constitucionalidade e processo constitucional.
c. A divisão da disciplina Direito Civil - Obrigações e Responsabilidade Civil em
duas, pois o conteúdo seria muito grande para trabalhar em um semestre.
d. A divisão da disciplina Direito Internacional público e privado em duas, pois o
conteúdo seria muito grande para trabalhar em um semestre.
e. A inclusão de mais uma disciplina de Direito do Trabalho, pois o conteúdo seria
muito grande para trabalhar em um semestre.
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ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR 2016 (noturno)

CURSO DE ENFERMAGEM

Coordenadora: Jandra Cibele
Membros NDE: Cézar Figueiredo e Rosa Almeida

1. DISCIPLINAS CONJUNTAS
✓ Ofertar a disciplina de Anatomofisiologia separadamente, pois ocorre um déficit
de aprendizagem.
Observação:
1. Os alunos percebem certa dificuldade em associar a anatomia e fisiologia e
defenderão uma segregação, ou mesmo a divisão de sistemas enfatizaram
ainda a necessidade e ênfase os “músculos”.
2. Nas disciplinas básicas os alunos percebem dificuldade principalmente
quando estão próximo aos estágios e pontuaram a necessidade e aulas
mais práticas.

2. UNIFICAR DISCIPLINAS
✓ Unificar a disciplina de princípios do SUS.

3. CONTEÚDOS
✓ Microbiologia e Imunologia: Potencializar o conteúdo de vacinas.

4. INCLUSÃO DE DISCIPLINAS
✓ Metodologia Científica: Ofertar no 1º período com foco para construção de
trabalhos acadêmicos com ênfase no Manual Único de Trabalhos Acadêmicos
(MUTCC);

5. AJUSTE DE CARGA HORÁRIA
✓ Anatomofisiologia e Farmacologia: atribuir maior CH com ênfase em cálculos de medicamentos.
✓ Parasitologia, Genética e Bioquímica: atribuir CH para aulas práticas.
✓ LIBRAS: atribuir maior CH.
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✓ Estágio: atribuir maior CH.
✓ Epidemiologia: atribuir maior CH.
✓ História, Legislação e Ética: atribuir maior CH.

6. ESTÁGIOS/ PRÁTICAS
✓ Primeiro Socorros: proporcionar mais aulas práticas.
✓ Semiotécnica: proporcionar mais aulas práticas.

SOLICITAÇÕES DOS ACADÊMICOS

1. Capacitar os docentes no desenvolvimento das metodologias ativas.
- Referente à disciplina de diversidade humana foi solicitado à inserção de metodologias ativas e ênfase na enfermagem.
- Solicitação de inclusão de metodologias ativas: citologia, histologia e embriologia.
2. Não ter aulas aos sábados;
3. Promover atividades de extensão para vivência de práticas que não são as abordadas nos estágios e que estas fossem incorporadas na grade. Exemplo: barco saúde.
4. Verificar a divergências na marcação do laboratório com os alunos da medicina,
pois os acadêmicos estão sendo prejudicados, apesar de previamente estarem agendados.
5. Promover atividade de extensão própria do curso de enfermagem voltada à vivência
em saúde pública.
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ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR 2017

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

Coordenadora: Jayne Carlos Piovesan
Membros NDE: João Ricardo e Raduan Krause

1. REALOCAR DISCIPLINAS
✓ Desenho Técnico ofertado no 1º período, passar para o 2º período.
✓ Geometria Descritiva ofertada no 2º período, passar para o 1º período.
2. CONTEÚDOS
✓ Geometria Analítica e Álgebra Linear: Excluir L.U. da ementa da disciplina.
✓ Desenho Arquitetônico: introduzir o software Revit.
✓ Desenho Técnico: introduzir o software AutoCad.
✓ Comunicação e Expressão: inserir na ementa a parte de metodologia científica, como: Normas da ABNT, Artigos, Relatórios.
SOLICITAÇÕES DOS ACADÊMICOS
1. Voltar às aulas teóricas de algumas disciplinas básicas mostrando aplicação da
engenharia.
2. Inserir nas disciplinas de Projeto Integrador visitas técnicas.
3. Física I, Física II e Física III aumentar o número de atividades práticas (laboratório).
4. Introdução à Engenharia Civil aumentar o número de atividades práticas (visitas
técnicas).
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ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR 2016

CURSO DE ESTÉTICA E COSMÉTICA

Coordenadora: Gabriela Alejandra
Membros NDE: Afrodite Portela e Letícia Calcagnotto

1. REALOCAR DISCIPLINAS
✓ Primeiro Socorros ser ofertada antes do estágio.
2. AJUSTE DE CARGA HORÁRIA
✓ Imagem e Visagismo: atribuir maior CH de prática.
✓ Projeto Integrador: reduzir a CH.
✓ Química: atribuir CH de prática.
✓ Bioquímica: atribuir CH de prática.
✓ Microbiologia: atribuir CH de prática.
✓ Cosmetologia: atribuir maior CH.

SOLICITAÇÕES DOS ACADÊMICOS
1. Verificar estratégias de como trabalhar o PI.
2. No PI que sejam trabalhados preferencialmente ações práticas e não apenas impressas (artigos e banners).
3. Capacitar os docentes no desenvolvimento das metodologias ativas.
- Melhorar a didática do professor da disciplina Saúde Pública.
4. Que sejam realizadas mais ações sociais e extensões no curso.
5. Sugestão para cursos de extensão: - Princípios ativos, - Cosmetologia, - Imagem
Pessoal.
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ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR 2018

CURSO DE FARMÁCIA

Coordenadora: Gracianny Gomes Martins
Membros NDE: Letícia Calcagnotto

1. DISCIPLINAS CONJUNTAS
✓ Ofertar a disciplina de Anatomofisiologia separadamente, pois ocorre um déficit
de aprendizagem em Fisiologia.

2. REALOCAR DISCIPLINAS
✓ Ao desmembrar a disciplina de Anatomofisiologia, ofertar a disciplina de Fisiologia Humana no 2ºP com carga horária maior que Anatomia Humana.
✓ Ofertar a disciplina de Química Geral e Inorgânica no 1º período, não sendo
ofertada juntamente com a Química Orgânica.

PONTOS POSITIVOS

1. A matriz curricular do curso de Farmácia apresenta o envolvimento regional em
disciplinas específicas, assim como em PI.
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ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR 2016 (Integral e Noturno)
CURSO DE FISIOTERAPIA
Coordenadora: Lucila Suemi
Membros NDE: Gabriela Fernandez e Afrodite Portela
1. DISCIPLINAS CONJUNTAS
✓ Ofertar a disciplina de Anatomofisiologia separadamente, pois ocorre um déficit
de aprendizagem em Fisiologia.
- Sugestão da Coordenação de Planejamento: Alinhar com o docente a metodologia aplicada, de forma que o mesmo passe à ministrada a disciplina de
forma integrada.
2. REALOCAR DISCIPLINAS
✓ Neurociência ofertada atualmente no 3º, passar a ser ofertada no 4º período,
comtemplando conteúdos de Anatomia e Fisiologia.
✓ Recursos Terapêuticos Eletrofísicos (Eletroterapia) ofertada no 4º período, passar a ser ofertada no 3º período, pois é uma disciplina de base para
as demais (Fisioterapia Ortopédica, Fisioterapia Neurológica).
✓ Farmacologia Básica ofertada no 3º período, passar a ser ofertada no 2º período, tendo em vista a oferta da disciplina de Bioquímica no 1º período.
✓ Projeto de Pesquisa ofertado no 1º período, passar a ser ofertado no 3º período.
3. UNIFICAR DISCIPLINAS
✓ Fundamentos de Fisioterapia na Prática da Profissão do 1º período, passar a ser ofertada dentro do Projeto Integrador I (Atuação Prática da Profissão), tendo em vista a similaridade dos conteúdos.
4. CONTEÚDOS
✓ Disciplina de Terapia Manual e Alternativa: potencializar o conteúdo de Terapia Manual.
✓ Potencializar o conteúdo de Hidroterapia, atribuir maior CH.
5. NOMENCLATURA
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✓ Disciplina de Terapia Manual e Alternativa passar a ser denominada Terapias
Integrativas.
✓ Disciplina de Fisioterapia Estética passa a ser denominada Fisioterapia Demarto-Funcional.
6. INCLUSÃO DE DISCIPLINAS
✓ Métodos e Técnicas de Avaliação
- Disciplina voltada para avaliação dos sistemas e integrar com Cinesiologia.
✓ Imaginologia, pois atualmente o conteúdo é abordado dentro de uma disciplina
não específica. A oferta da disciplina é de suma importância para formação do
profissional Fisioterapeuta.
✓ Optativa: Equoterapia no 4º período.
Fisioterapia Desportiva
✓ Urgência e Emergência
✓ Fisioterapia Oncológica
7. AJUSTE DE CARGA HORÁRIA
✓ Fisioterapia Ortopédica, atribuir maior CH de prática.
✓ Fisioterapia Neurológica, Fisioterapia Cardiorespiratória e Fisioterapia da
Saúde da Mulher e do Homem, atribuir maior CH.
✓ Integração Clínica na Saúde Multidisciplinar, redução de carga horária.
- Sugestão da Coordenação de Planejamento: Analisar com o docente a matriz de referência da disciplina, pois os acadêmicos alegam que a disciplina não
acrescentou conhecimento na formação profissional, sugerindo a redistribuição
da CH para as disciplinas de Fisioterapia Neurológica, Fisioterapia Cardiorespiratória e Fisioterapia da Saúde da Mulher e do Homem.
✓ Fisioterapia Estética (Fisioterapia Dermato-Funcional), inserir carga horária de prática.
✓ Saúde Coletiva, atribuir maior CH.
5. ESTÁGIOS
✓ Promover estágio de UTI Pediátrico e Neonatal.
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SOLICITAÇÕES DOS ACADÊMICOS
1. Capacitar os docentes no desenvolvimento das metodologias ativas.
2. Rever os conteúdos das atividades liberadas nas APS.
3. Maior incentivo e divulgação à pesquisa.
4. Abordar conteúdos de concurso.
5. Coordenação promover cursos, jornada acadêmica, eventos de ação social (com
mais vagas de participação).
6. Promover a oferta de 25hrs de Atividades Complementares por semestralmente.
7. Promover Integração Clínica.
8. Incluir mais espaço na clínica para desenvolvimento de atividades não apenas de
estágio, mas de estudo também.
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ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR 2016
CURSO DE FONOAUDIOLOGIA
Coordenadora: Pâmela Paola Carneiro Lopes
Membros NDE: Viviane Castro, Vírginia Silva, Ana Karolina Bassi

1. Dificuldades relacionadas a matriz no formato carrossel;
2. Carga horária insuficiente para as disciplinas "Atuação Fonoaudiológica na
Linguagem Escrita" e "Motricidade Orofacial e Voz";
3. Disciplinas oferecidas em outros cursos;
4. Projetos Integradores sendo ministrados por professores que não dominam
por completos os temas abordados;
5. Necessidade de conhecer e aplicar protocolos que são ensinados concomitantemente aos atendimentos;
6. Falta de práticas nas disciplinas "Disfagia" e "Saúde Coletiva";
7. Sugerem que a disciplina de LIBRAS seja oferecida no 6º período e não no
1º;
8. Grupos de prática da disciplina "Audiologia Avançada e Complementar" com
grande número de alunos.
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ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR 2016
CURSO DE NUTRIÇÃO
Coordenadora: Anaíta Gomes Andrade Pedersoli
Membros NDE: Inez Helena Santos e Juliana Souza Closs Correa
1. DISCIPLINAS CONJUNTAS
✓ Ofertar a disciplina de Microbiologia de Imunologia separadamente.
Observação: ofertar a Imunologia separadamente ou juntar com patologia
geral.
2. REALOCAR DISCIPLINAS
✓ Anatomofisiologia ofertada atualmente no 2º, passar a ser ofertada no 1º período.
3. UNIFICAR DISCIPLINAS
✓ Disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e Aplicada, similaridade
de conteúdo.
Observação: Uma Psicologia só englobando a do desenvolvimento e a
aplicada à nutrição, sendo N1 desenvolvimento e N2 aplicada à nutrição e
levar a disciplina para o 5º período.
✓ Juntar Farmacologia com Fitoterapia.
✓ Juntar Dietopediatria com Terapia Nutricional Enteral e Parenteral.
4. CONTEÚDOS
✓ Disciplina de Nutrição Humana: trabalhar o conteúdo teórico no Projeto
Integrador.
✓ Disciplina de Microbiologia e Parasitologia ser mais aplicada à
Nutrição.
✓ Excluir o conteúdo de Psicologia do Desenvolvimento.
✓ Integrar os conteúdos ASA, padrões e o estágio. Exemplo: cardápios.
5. PRÉ-REQUISITO
✓ Disciplina de Microbiologia e Imunologia como pré-requisito para AOA
e AOV.
✓ AOA e AOV como pré-requisito para ASA, não para padrões.
6. AJUSTE DE CARGA HORÁRIA
✓ Bromatologia, atribuir maior CH de prática.
✓ Introdução às técnicas, atribuir maior CH (110 horas).
✓ Dietética, atribuir maior CH (110h).
✓ Diversidade Humana reduzir a carga horária para 40h.
✓ Nutrição Materno Infantil aumentar a carga horária para 110h.
✓ Avaliação Nutricional de Coletividades, atribuir maior CH (80h).
✓ Aumentar carga horária de Saúde Coletiva para 100h.
✓ Alimentação da Criança e do Adolescente aumentar a carga horária
para 110 horas e trazer as habilidades que estão em Avaliação nutricional
de Coletividades dessa faixa etária para essa disciplina.
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✓
✓
✓
✓

Dietopediatria aumentar a carga horária para 80h
Farmacologia deve aumentar carga horária para 80h
Fitoterapia aumentar a carga horária para 80h
Nutrição Aplicada Estética e Atividade Física aumentar a carga horária
para 80h.

7. ESTÁGIOS
✓ Não realizar o estágio I de ASA na escola ou orientar para escolher
escolas pequenas com nº “x” de alunos.
✓ Sugeriram manter a escola em semestres posteriores para dar
continuidade ao trabalho.
SOLICITAÇÕES DOS ACADÊMICOS
1. AOA e AOV não dividir com dois professores, manter como está, 1 para AOA
e 1 para AOV
2. Citologia Histologia e Embriologia (Sugeriram manter).
3. Manter Bioquímica, pois é interessante visualizar junto com Anatomofisiologia.
4. Aula não flui por causa da deficiência de matemática.
5. Sugestão: Disponibilizar monitor de matemática e revisar matemática.
6. Apoio de matemática p/ 2019.1 dentro do PI com o professor de matemática.
7. Pular período (Matriz Carrossel):
- “Sensação de estar em um liquidificador”.
- O 6º período havia percorrido por caminhos no 5º (Plano de Ação e Estágios de Tanner) e quem pulou do 4º para o 6º ficou com a sensação de perda
e desespero.
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ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR 2016
CURSO DE ODONTOLOGIA
Coordenadora: Flávia Rosa
Membros NDE: Gustavo Guimarães e Maria Rosa Gomide Guimarães
1. REALOCAR DISCIPLINAS
✓ Farmacologia: desmembrar a disciplina, passando a ser ofertada em dois períodos.
✓ Projeto Integrador do 5º período: excelente projeto que seria mais proveitoso
se a oferta fosse no 7º ou 8º período.
2. CONTEÚDOS
✓ Saúde Coletiva: abordar conteúdo sobre saneamento básico.
✓ Projetos Integradores: abordar conteúdos sobre doenças regionais.
✓ Potencializar todos os conteúdos estudados no curso, a fim de ter um diferencial no curso de Odontologia, que não ficasse só no tradicional de odontologia.
3. AJUSTE DE CARGA HORÁRIA
✓ Pré-Clínica Cirúrgica: Diminuir a CH e aumentar a CH da prática na clínica
cirúrgica.
4. ESTÁGIOS
✓ Promover estágio em Oncologia.
5. INSERIR DISCIPLINA
✓ Prótese Buco Maxilo Facial
SOLICITAÇÕES DOS ACADÊMICOS
1. Capacitar os docentes no desenvolvimento das metodologias ativas.
2. Promover projetos de conscientização da população em relação às doenças bucais
e estender as ações de prevenção aos municípios menos acessíveis.
3. Falta de incentivo a pesquisa em campo.
4. Projeto Integrador deveria ser mais voltado à prática (atender a população).
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PONTOS POSITIVOS
1. A criação da “caminhada” Dentista Cidadão nas Escolas.
2. Projeto Integrador do 3º Período foi muito proveitoso pelo fato de ter atendimento a
comunidade.
3. O São Lucas tem um olhar humanizado perante a comunidade.
4. Metodologia da professora Maria Rosa, muito eficiente para aprendizagem.
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ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR 2018
CURSO DE PSICOLOGIA
Coordenadora: Erika Crisostomo Albuquerque
Membros NDE: Tiago Siena e Maria Ivanilde Azevedo

1. REALOCAR DISCIPLINAS
✓ Psicanálise ofertada atualmente no 2º período, passar a ser ofertado no 3º
período, devido ser uma disciplina complexa.
✓ Psicologia do Desenvolvimento I ofertada atualmente no 3º, passar a ser
ofertada no 2º período.
✓ Diversidade Humana ofertada no 1º período, passar a ser ofertada no 2º período, pois os alunos não estão maduros suficientes para entender a importância desta disciplina.
✓ Projeto Integrador II: rever a proposta de Trabalho Integrador do 2º período,
pois desenvolver um artigo científico não condiz com a base dos acadêmicos.

2. NOMENCLATURA
✓ Disciplina de Psicanálise passar a ser denominada “Psicologia Profunda” pois
aborda conteúdos que excedem a Psicanálise.

3. INCLUSÃO DE DISCIPLINAS
✓ Estatística, pois é a base para estudos dos testes aplicados a Psicologia.
4. AJUSTE DE CARGA HORÁRIA
✓ Metodologia: atribuir maior CH. Existe a necessidade de ampliar habilidades
de pesquisa (métodos, técnicas, pesquisa Quantitativa e Qualitativa, etc).
✓ Psicologia Cognitiva: atribuir maior CH para que a disciplina tenha pelo menos 10 horas de aula prática.
✓ Psicanálise: ofertar Psicanálise I e II.
5. CONTEÚDO
✓ Projeto Integrador I: Alunos perceberam o PI como um seminário (com as
mesmas características), não havendo integração das disciplinas, sendo direcionada a uma área específica.
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✓ Projeto Integrador IV: Inserir momento de “escuta psicológica” na matriz de
referência.
SOLICITAÇÕES DOS ACADÊMICOS
1. Capacitar os docentes no desenvolvimento das metodologias ativas.
Disciplina de Processos Psicológicos Básicos: Quanto à metodologia adotada
pela docente (Profa Lídia), ter um direcionamento melhor na condução das aulas.
Disciplina de Diversidade Humana: Direcionamento melhor na condução da metodologia (alunos não gostaram da didática da professora Elizângela).
Disciplina da História da Psicologia: a metodologia aplicada pelo Professor Júnior gerou insatisfação, o que reflete uma resistência dos alunos ao cursarem outras disciplinas com o mesmo.
2. Inserir no calendário de atividades do curso, Setembro Amarelo, pois o curso não
apresentou nenhuma extensão nesse período.
3. Reduzir a Semana da Psicologia para três dias, pois ficou muito próximo ao período avaliativo N1, não sendo proveitoso.
4. Não ofertar disciplinas em cursos diferentes, pois os debates ficam difíceis.
5. Implantar laboratório de prática experimental para atender a disciplina de Comportamentalismo e Experimentalismo.
6. Promover visitas técnicas aos laboratórios de outras IES, para troca de experiência,
ligado ao Sniff (laboratório real AEC x laboratório virtual).
7. Reduzir o número de alunos por turma prática.
8. Utilização de livros didáticos na disciplina Processos Psicológicos Básicos I ao invés de artigos/livros da internet.

