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I. CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. INTRODUÇÃO
Este relatório atende ao disposto na Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema
Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). A nossa auto-avaliação institucional representa
a primeira etapa nos ciclos de avaliação do Ensino Superior, e atualmente já é visto como o alicerce
de uma cultura de avaliação do procedimento que tem a identidade institucional como referência.

Com o presente relatório, encerra-se o ciclo 2011/2014. Com esta visão dos ciclos é tomada a
postura que segundo a qual o conhecimento da realidade constitui um processo ativo e sem
interrupções que estabelece investimentos numa perspectiva da avaliação formativa que juntos – os
discentes, docentes e corpo técnico-administrativo – podem identificar potencialidades, fragilidades
e redirecionamentos,quando necessários, em relação aos diferentes aspectos da UNINASSAU.

O ano avaliativo 2014, observamos que teve como característica a realização de avaliação
diagnóstica que implicou em acompanhamento personalizado para cada uma das dez dimensões
propostas pelo Sistema de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) com preenchimento de inúmeros
instrumentos de coletas de dados. Apesar do caráter declaratório da avaliação diagnóstica, pode-se
obter um retrato aproximado da realidade e diversidade do Centro Universitário. Assim, por
intermédio das diversas peculiaridades, potencialidades e fragilidades, é possível fornecer neste
relatório subsídios que permitam compreender a complexidade desta Instituição de Ensino Superior
(IES) e para a comunidade interna orientação para a tomada de decisões.

2. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
O Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) tem como Mantenedora o Grupo SER
EDUCACIONAL com sede em Recife, o qual oferece cursos de graduação tradicional, tecnológicos
de graduação, técnicos e Pós-graduação nas áreas de ciências humanas, exatas e saúde.

Com equipe de diretores, coordenadores acadêmicos e coordenadores de curso, contando ainda
com professores selecionados, foram implantados cursos de graduação com as seguintes diretrizes:
metodologias de ensino que promovam o desenvolvimento de competências e habilidades
requeridas na formação integral do educando e na sua formação para o trabalho, nas diversas
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carreiras de nível superior; planos de ensino que propiciem a integração, simultânea, entre teoria e
prática; avaliação formativa e continuada da aprendizagem, minimizando as avaliações
quantitativas centradas meramente na acumulação de informações de cunho teórico-doutrinário; o
educando como centro do processo pedagógico, mediante a assistência e atendimento em todos os
momentos de sua vida acadêmica, ao lado da oferta de ensino de qualidade, apoiado em um corpo
de professores qualificados e em recursos metodológicos, bibliográficos e tecnológicos adequados;
sistema organizacional que respeite as individualidades e harmonize a convivência acadêmica, em
todos os níveis e categorias; integração do educando a comunidade social, por meio de programas e
ações de iniciação científica e extensão, em parceria com organizações, empresas e instituições
governamentais ou particulares, e convênios interinstitucionais para viabilizar a troca de
experiências e de informações entre a comunidade acadêmica do Centro Universitário Maurício de
Nassau, a comunidade local e regional e organizações brasileiras e estrangeiras.

Dados da Instituição











Nome: Centro Universitário Mauricio de Nassau - UNINASSAU
Código: 2835
Mantenedora: GRUPO SER EDUCACIONAL
CNPJ: 04.986.320/0001-13
Campus: Recife
Composto pelos seguintes Campi:
o Rua Guilherme Pinto 114, Graças - Bloco A
o Rua Guilherme Pinto 400, Derby - Bloco B
o Rua Fernando Lopes, 752, Capunga - Bloco C
o Rua Joaquim Nabuco 615, Graças - Bloco D
o Rua Osvaldo Lima, 130 CEP 52010-180 Derby - Bloco E
o Rua Fernando Lopes 778, Graças Reitoria
o Rua Fernandes Vieira, 130 Boa Vista - CST
o Av. Dantas Barreto Nº 315, Bairro Santo Antonio- Bloco Dantas Barreto
Telefones: (81)3413-4611
Fax: (81) 3413-4612
Site: www.mauriciodenassau.edu.br
Organização Acadêmica: Centro Universitário
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3. OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO
A nossa avaliação institucional tem como componente central a conferencia da estrutura e
coerência ao processo avaliativo que se desenvolve nas IES, integrando todos os demais
componentes da avaliação institucional. O processo avaliativo deve buscar fornecer uma visão
global sob as perspectivas do conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades, funções e
finalidades da IES, centrado em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão segundo os
diferentes perfis e missões institucionais, incluindo a gestão, a responsabilidade e compromissos
sociais e a formação acadêmica e profissional com vistas a repensar sua missão para o futuro, assim
como dos sujeitos da avaliação, que são os conjuntos de professores, de estudantes, de técnico
administrativo e membros da comunidade externa, especialmente convidados ou designados.

Nestes termos, e na perspectiva de práticas com êxito, utilizamos como eixo central objetivos
respeitando as diferentes missões institucionais:
- Conscientização da comunidade acadêmica sobre a necessidade e benefícios da
participação na autoavaliação;
- Desenvolvimento e aplicação do questionário da autoavaliação;
- Análise crítica de resultados visando identificação de pontos fortes e fragilidades;
- Desenvolvimento de plano de ação para saneamento das fragilidades identificadas;
- Acompanhamento da realização das ações;
- Retorno para comunidade acadêmica com relação à avaliação e ações de corretivas.

4. METODOLOGIA
Os procedimentos da CPA pautam-se pelos seguintes aspectos:

Avistamos a sensibilização como de grande importância, pois entendemos que mais do que
transmissão de informações é o oferecimento de condições para que os alunos e docentes se
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apropriem do processo de construção e compreensão das informações, bem como de sua utilização
no cotidiano institucional. Buscando alcançar esse objetivo, a sensibilização dos públicos de
interesse deve ser feita a cada etapa do processo.

Sabemos que uma grande dificuldade na sensibilização é a problemática da falta de retorno ao
aluno com os dados da pesquisa. Uma vez que as respostas não são tratadas com o
encaminhamento necessário, muitos alunos questionam a validade da pesquisa. Foi assim acordado
com toda a equipe de coordenação para a divulgação imediata aos representantes de turma para
replicar a todos os alunos, mídias desenvolvidas pelo marketing para que possam ser avistados os
resultados em loco.

A coleta de dados da nossa avaliação institucional é baseada em questionários, que buscaram
informações junto aos segmentos da comunidade acadêmica, tanto informações quantitativas,
quanto informações qualitativas.

No processo, é garantido o anonimato dos membros da

comunidade que responderam aos questionários, tendo sido ressaltado, inclusive, o caráter de
impessoalidade do processo.

Os questionários trazem questões objetivas, dentro do formato das dimensões do SINAES com
eixos no Planejamento e Avaliação Institucional, Desenvolvimento Institucional, Políticas
Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura. O Projeto de auto-avaliação Institucional definiu
metodologias que atendessem as especificidades de cada uma das dez dimensões avaliadas levando
em consideração os diferentes conteúdos, tratamento de fontes de dados e público-alvo.

Todos os dados são coletados por meio de instrumentos e na forma de instrumentos:


Os alunos avaliam a IES e os seus
Professores



Os Professores avaliam a Instituição



Além da avaliação e autoavaliação pelos
administrativos

Com a utilização de um único tipo de coleta de dados, a voluntária, o nosso objetivo foi estender
a todos a possibilidade de participação efetiva no preenchimento dos instrumentos. O maior
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gargalo que a UNINASSAU ainda apresentou em 2014, foi a divulgação da informação. A cultura da
divulgação plena da avaliação ainda não está bem implantada nos diferentes segmentos do Centro
Universitário. Quanto aos mantenedores, temos a reunião anual de apresentação dos dados
obtidos, com o devido protocolo de compromisso a fim de sanar as dificuldades e problemas
encontrados. Após essa reunião, divulgamos pelo Portal, Internet, e-mails e em reuniões com
docentes e representantes os resultados obtidos, bem como as propostas para sanar os problemas.
Essa ação se faz constantemente por todo o ano seguinte, com todos os segmentos avaliativos.

II. AVALIAÇÃO
1. CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS

MÊS/2014
Janeiro
Fevereiro
Março

Abril

Maio

Junho

Agosto
Setembro

Novembro
Dezembro

ATIVIDADES CPA
- Finalização do relatório anual da CPA referente a 2013.
- Divulgação das datas de autoavaliação no Calendário acadêmico;
- Conclusão e Entrega do relatório anual da CPA 2013;
- Divulgação dos resultados e do relatório de 2013;
- Ações: divulgação nos blogs de curso e em reuniões acadêmicas
- Elaboração da campanha junto ao setor de Marketing;
- Preparação da autoavaliação de 2014;
- Encontro com os gestores dos setores que foram necessários planos de ação
corretiva em 2013.2 para cumprimento do plano de ação;
- Sensibilização e divulgação da avaliação entre docentes, discentes e
funcionários;
- Aplicação da AUTOAVALIAÇÃO Institucional interna entre alunos , professores
e funcionários;
- Geração dos resultados e relatório semestral - 2014.1;
- Divulgação dos resultados para a comunidade acadêmica via blogs, banners e
feedbacks entre coordenação e discentes e docentes;
- Divulgação das datas de autoavaliação no Calendário acadêmico;
- Ações: sensibilização com mídias e reuniões de docentes e representantes;
- Encontro com os gestores dos setores que foram necessários planos de ação
corretiva em 2014.1;
- Aplicação da AUTOAVALIAÇÃO Institucional interna entre alunos e,
professores;
- Divulgação dos resultados para a comunidade acadêmica via blogs, banners e
feedbacks entre coordenação e discentes e docentes;
- Geração dos resultados e relatório semestral - 2014.2;
- Início da elaboração relatório anual, junto a CPA com discussão de pontos
positivos e negativos do ano 2013;

2. AUTO-AVALIAÇÃO 2013 E AÇÕES CORRETIVAS realizadas no ano de 2014:
Após os resultados do processo de autoavaliação do ano anterior (referente a 2013), a CPA
da UNINASSAU elaborou o relatório final, onde houve a indicação das potencialidades,
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fragilidades e recomendações para o desenvolvimento de ações de melhoria nos aspectos
impositivos apontados pelos avaliadores. Após a síntese dos resultados, os mesmos foram
apresentados aos segmentos responsáveis para busca de ações que visem à melhoria dos
aspectos impositivos para a IES. Também foram traçadas metas de manutenção das ações
consideradas na média para sustentação da satisfação. A seguir, têm-se o cronograma para as
ações de melhorias das fragilidades que foram avaliadas na IES.

Os resultados do processo de avaliação docente foram encaminhados as Coordenações dos
Cursos para análise e tomada de providências.

Cada um dos Coordenadores de Curso

apresentou as avaliações a cada um dos professores avaliados, os quais assinaram o termo de
ciência, que tem como finalidade atestar o recebimento da autoavaliação, bem como firmar
ciência pela busca de ações de melhoria nos aspectos em que foi mal avaliado e manutenção de
suas potencialidades. Além da aplicação dos questionários de autoavaliação aos docentes,
discentes e corpo técnico-administrativo, a Comissão Própria de Avaliação também realizou a
avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional. A seguir apresenta-se a sumula do referido
processo das fragilidades encontradas da avaliação institucional que tiveram suas ações
corretivas em 2014.

Fragilidades em 2013
2013.1

% DE
NOTAS 4 e
5

Núcleo de talentos

41.60%

Oferta de Cursos Pós – graduação

41.23%

Qualificação dos Funcionários do
Atendimento Financeiro

40.60%

Realização de treinamentos focados

Fale Conosco

37.02%

Melhorias no funcionamento do canal de comunicação, Fale Conosco,
existente entre a Instituição e alunos

Ouvidoria

33.15%

Melhorias no funcionamento do canal de comunicação, Ouvidoria,
existente entre a Instituição e os alunos.

2013.2

% DE
NOTAS 4 e 5

AÇÕS DE MELHORIAS

Oportunidades para o estudante
participar de projetos de iniciação
científica e de atividades que
estimulam a investigação
acadêmica

40.96%

Estimulada as coordenações de cursos e oferecer programas de
extensão e de iniciação com icentivo da instituição

Qualificação dos Funcionários do
Atendimento Financeiro

35.95%

Treinamentos semais de procedimentos e melhoria da qualidade do
atendimento

Fale Conosco

30.95%

Ouvidoria

27.99%

Atendimento por Telefone

27.31%

AÇÕS DE MELHORIAS
Foi acertado com o setor que fossem abertas mais ofertas de
oportunidades. E melhoria no atendimento
Ser estimulado a oferta de novos cursos, bem como ser mais divulgado o
cardápio já existente

Melhorias no funcionamento do canal de comunicação, Fale Conosco,
existente entre a Instituição e alunos
Melhorias no funcionamento do canal de comunicação, Ouvidoria,
existente entre a Instituição e os alunos.
Melhorias no canal telefonico.

8

As ações corretivas foram realizadas algumas de imediato outras com longo prazo, mas que
foram finalizadas em sua maioria em 2014. Na análise ao longo das avaliações em anos anteriores,
foi observado que o atendimento de secretaria e do financeiro sempre estão na relação de baixa
pontuação. A direção da UNINASSAU planejou, ainda em 2013, executou em 2014 a instalção do
Centro de Serviços compartilhados (CSC), no qual faz parte a CRA (central de relacionamento do
aluno), onde durante todo o ano de 2014 foram realizados treinamentos sistemáticos e
padronizados para diminuir o turn-over dos alunos aos setores, informatização de formulários de
atendimento, sendo necessário o aluno realizar chamado ao inves de apenas atendimento
presencial. Foram realizadas assim mais padronização de procedimentos, definidos a partir do
Sistema de Gestão Integrada (SGI), implantado pela no CSC. Este ganho também surtiu para que os
alunos tivessem mais facilidade e agilidade no retorno de suas respostas.

Dentre as ações corretivas, a CPA sugere ainda à direção ações para manutenção dos pontos
mais bem avaliados, para que esta qualidade percebida não se torne falha. Assim os pontos
analisados em 2013 e 2014 e que tiveram ações para manutenção e excelência no dia-a-dia dos que
avaliam a IES foram a estrutura curricular do curso, o Portal Acadêmico / Site da UNINASSAU, as
coordenações de curso, as instalações físicas.

3. ANÁLISE DE AVALIAÇÕES EXTERNAS
Em 2014 foram divulgados os resultados do ENADE 2013 dos cursos de SAÚDE, a saber:
o

Biomedicina, Enfermagem, Ed. Física, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Radiologia.
IES

UNINASSAU

Área de enquadramento

CPC

ENADE

BIOMEDICINA

3

3

ENFERMAGEM

3

2

ED. FISICA

3

4

3

2

FISIOTERAPIA

3

2

NUTRIÇÃO
SUP. TECNOLÓGICO EM
RADIOLOGIA

3

2

4

3

FARMÁCIA

IGC

3

Todos os cursos citados obtiveram CPC positivo ≥ 3. Dentre os problemas e fragilidades
verificados encontrados no processo do ENADE foi a dificuldade de análise das questões gerando um
percentual abaixo do esperado de acertos nas provas de alguns cursos. Para que estas fragilidades
possam ser contrabalançadas e modificadas para o novo ciclo, a CPA sugeriu a Direção da
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UNINASSAU algumas medidas para que haja o aumento do percentual de acertos nos próximos
exames nacionais e consequentemente a qualidade da formação do aluno:


Fazer levantamento dos assuntos em que os cursos apresentaram maior dificuldade
e a coordenação apresentar um plano de ação de melhorias para a direção;



Trabalho de conscientização da coordenação para os alunos do próximo ciclo;



Criar um ambiente de visão crítica para todas as disciplinas;



Potencializar a importância da prova colegiada;



Gerar cada vez mais o ambiente de interdisciplinaridade;



Desenvolver as habilidades de análise, síntese e dedução.

4. AVALIAÇÕES DO INEP
No ano de 2014 tivemos visita de reconhecimento dos cursos Superiores de Tecnologia em:
Construção de Edifícios, Gestão Portuária, Gestão em Marketing e Design de interiores. Os
resultados foram positivos e a CPA sugere a Direção algumas sugestões de melhoria contínua, em
sua maior parte já em andamento em consonância com o resultado da avaliação institucional.

A UNINASSAU entende que o plano de melhorias além de servir como instrumento de gestão,
uma vez que busca situar e orientar as ações e os processos por ela desenvolvidos, pode favorecer o
envolvimento e suscitar a responsabilização de quantos nela trabalham ou usufruem de seus
serviços. Por vislumbrar esse potencial e com o intuito de nortear o cumprimento dos planos de
ação, sugerimos como foco a melhorias e manutenção de potencialidades nos seguintes pontos:
Corpo Docente, Organização Didático-Pedagógica e infraestrutura.

A. Corpo Docente
o Contratação de novos professores mestres e doutores;
o Aumento do número de docentes com tempo integral;
o Capacitação para professores em novas tecnologias, educação a distância, metodologia

científica, didática, práticas de ensino, metodologias ativas, relações interpessoais,
comunicação, teoria da complexidade e metodologia da problematização, entre outros.

B. Organização Didático-pedagógica.
o Expansão da produção científica do corpo docente e discente.
o Realização de programa de capacitação contínua dos coordenadores de curso.
o Expansão das atividades culturais no campus.
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C. Infraestrutura
o Melhoria e ampliação dos laboratórios existentes.
o Ampliação e atualização do acervo da Biblioteca Central.
o Melhorias e manutenção permanente do campus.

5. AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Considerando que a avaliação institucional realizada pela IES, proclama uma prática
transformadora, capaz de introduzir diferentes abordagens para a IES buscando a qualidade dos
serviços através de um constante aperfeiçoamento das áreas administrativas e pedagógicas, este
relatório da CPA para ficar completo já traz consigo propostas de melhorias, fruto de um debate com
a comunidade acadêmica, a serem realizadas a partir das fragilidades detectadas pela CPA.

Dimensão-1 - A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional
Esta dimensão visa avaliar se as propostas constantes do PDI estão sendo adequadamente
implementadas, com as funções, os órgãos e os sistemas de administração e gestão adequados ao
funcionamento dos cursos e das demais ações existentes, e à efetiva implantação das ações e dos
cursos previstos; e se os resultados da auto avaliação e das avaliações externas são adequadamente
utilizados como subsídios para a revisão permanente do PDI, e se são constatas a existência de ações
acadêmicas e administrativas consequentes aos processos avaliativos.

PROGRAMAS

AÇÕES
REALIZADAS

PDI

- Implementação de
comissões de
ENADE ;
- Ampliação e
readequação da
Ouvidoria - CSC;
- Reformulação do
Portal Acadêmico ;
- Realização de
ações para o
planejamento,
fundamentadas nos
processos de
autoavaliação;
- Acompanhamento
das relações
internas entre os
setores;

MISSÃO E PDI
RESULTADOS
FRAGILIDADES
POTENCIALIDADES
Não foram
identificadas
fragilidades nesta
dimensão
.

Objetivos e compromissos
explicitados em documentos
oficiais;
Cumprimento das metas proposta;
Readequação permanente as
instalações e da
Infraestrutura da IES;
Promoção de eventos acadêmicocientíficos integrados e por Curso /
Área - semestralmente;

OBSERVAÇÕES
Apresentação do
plano de
expansão da lES
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Relato da Análise e Posicionamento da CPA
- A CPA recomenda a efetiva implementação das políticas de ensino e extensão, bem como o próprio
Projeto de Desenvolvimento Institucional e ainda dos cursos descritos no PDI. Ainda sugerimos
incremento no processo de comunicação interna visando disseminação dos princípios declarados no
PDI; Desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar de integração entre cursos; Reforçar a ação do
planejamento e consequentemente o desenvolvimento das atividades didáticas e técnicopedagógicas nos cursos; Ampliar o esforço de divulgação dos serviços oferecidos pela IES,
potencializando uma melhor comunicação interna (comunidade acadêmica) e externa (sociedade).

Dimensão 2 - A política para o ensino, a Pesquisa, a Pós-graduação.
As políticas do UNINASSAU voltadas às áreas de ensino, pesquisa e extensão vêm se
consolidando. Nosso ensino vem se atualizando de acordo com as normas exigidas pelo Ministério
da Educação, através de suas diretrizes curriculares. Os currículos adotados nos cursos do Centro
Universitário Mauricio de Nassau, são de caráter profissionalizante e a disposição didáticopedagógica destes cursos continua coerente com as pretensões internas da Instituição, diretrizes
curriculares oficiais e inovações das áreas. Os cursos procuram estar sempre em contínua
atualização para atender ao exigente mercado de trabalho, mas sem perder o foco do perfil do nosso
aluno, fazendo, assim, um meio de formação adequada à nossa realidade.
A política para o ensino, a Pesquisa, a Pós-graduação a extensão e as respectivas normas de
operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de
pesquisa, de monitoria e demais modalidades.
PROGRAMAS

AÇÕES
REALIZADAS

Ampliar as
políticas para
Ensino,
Pesquisa e
Extensão

Publicação de
revistas cientificas
após congressos de
Humanas;
Implementação e
institucionalização
da Coordenação
Acadêmica p ara os
cursos da Saúde;
Implementação da
Comissão ENADE;
Implementação em
reuniões de
coordenadores para
Metodologias Ativas;
Realização de
diversos Eventos
Científicos na
Instituição ;

RESULTADOS
FRAGILIDADES
POTENCIALIDADES
Limitações na
articulação entre o
ensino: a
pesquisa e a
extensão, com
pouca oferta de
projetos de iniciação
cientifica.
Necessidade de
reestruturação do
comitê de ética e
pesquisa.

OBSERVAÇÕES

Adesão significativa de egressos
nos eventos promovidos pelas ies;
Significativa procura e participação
nos projetos de extensão em 2014
mesmo na condição de
voluntários;
Ampliação continua do acervo
bibliográfico
Seleção de docentes com titulação
de doutores, buscando o perfil de
pesquisa a ies;
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Apoio didáticopedagógico junto
aos docentes e
coordenações
através do NAE;

Relato da Análise e Posicionamento da CPA
É necessário o aprimoramento de políticas que potencializem a formação de grupos de pesquisas e
iniciações científicas; Permanente articulação da pesquisa com as demais atividades acadêmicas
Integrar as atividades de extensão com as do ensino, articulando-as com as necessidades e anseios
da sociedade; Promover o vínculo entre graduação e pós -graduação através da tríade: ensino,
pesquisa e extensão.

Dimensão 3 - A responsabilidade social da IES
Entende-se na UNINASSAU que a formação acadêmica deve contribuir, também, para a
consecução de melhores oportunidades na carreira, mesmo quando ainda na situação de aluno.
Embora exista esta aspiração de gerar transformações positivas na rotina de cada sujeito. Avaliar a
comunicação da instituição de ensino superior significa dimensionar o alcance dos esforços da
instituição em aprofundar seu compromisso e responsabilidade social, buscando identificar e
potencializar acertos para tornar mais efetiva à vinculação da instituição com a comunidade, valor
que a UNINASSAU assume como prioridade em sua missão.

Responsabilidade Social e IES considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à
inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural,
da produção artística e do patrimônio cultural.
PROGRAMAS
AÇÕES
RESULTADOS
OBSERVAÇÕES
REALIZADAS
FRAGILIDADES
POTENCIALIDADES
Limitações na
Larga prestação de serviço a
Reuniões com o Prestação de
serviços à
divulgação interna
comunidade, bem como ações
núcleo de
dos serviços
durante todo o ano respeitando o
responsabilidade comunidade, tais
como: Orientação e oferecidos pelas
calendário de atividades Sociais.
Social – instituto
assistência jurídica
UNINASSAU, bem
Mauricio de
através do Núcleo
como, quanto aos
Nassau
de Práticas
trabalhos
Jurídicas ,
Clínica–escola de
fisioterapia com
atendimentos em
todas as áreas.
Clínica-escola de
odontologia,
direcionado à
promoção da saúde
bucal,
Clínica escola de
Psicologia, com
Plantões

desenvolvidos ;
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psicológicos e
atendimentos
eletivos ;
Faculdade na
Comunidade;
Convênios de
Estágio
Supervisionado,
obrigatório e não
obrigatório com
prefeituras e
secretarias de
educação do
município ;
Acessibilidade na
ies e com projetos
de calçada
intinerante e Praia
sem barreiras;

Relato da Análise e Posicionamento da CPA
A CPA indica apenas ações de manutenção para o que tem sido realizado junto ao instituto
Mauricio de Nassau, visto que as ações sociais estão amplamente sendo realizadas. Sugerimos como
melhoria o desenvolvimento de iniciativas que promovam o exercício da cidadania, evidenciando
setores que apresentam vulnerabilidade social, educativa e cultural; Difusão e promoção de
atividades institucionais nas áreas de educação, saúde, lazer, cultura, cidadania, meio ambiente,
economia, tecnologia, etc; Buscar parcerias com instituições públicas e privadas, contribuindo com o
intercâmbio social, e reforçando a responsabilidade social das instituições de ensino superior.

Dimensão 4 - A comunicação com a sociedade
Acreditamos que esse ainda é um dos principais problemas enfrentados pela IES, uma vez que
encontramos uma percentual de reclamação na avaliação institucional aos canais de atendimento e
comunicação. Entendemos que a comunicação que se propõe a dimensão também se faz na
articulação da IES com a sociedade ao entorno. Sua penetração e ação social identificável através de
ações diretas. Desta forma, promovemos durante todo semestre ações para a população com
cursos Capacita – que tem como o objetivo trazer a comunidade para dentro da IES para além da
capacitação, termos um alargamento do relacionamento.

A comunicação com a sociedade
PROGRAMAS
Fortalecer o

AÇÕES
REALIZADAS
Ampliação da

FRAGILIDADES
Fragilidade na

RESULTADOS
POTENCIALIDADES

OBSERVAÇÕES

Realização de parcerias com
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nível de
comunicação
com a
sociedade

Central de serviços
compartilhados
(CSC) e do Canal do
atendimento ao
aluno (CRA)
Melhoria do Portal
do aluno;
Readequação
contínua da página
institucional ,
vinculação com
redes e mídias
sociais ;
Contínua veiculação
de publicidade na
mídia, televisada,
virtual;
Realização de
Congressos
Nacionais e
Internacionais em
todas as áreas;

divulgação dos séricos
sociais núcleo jurídico,
clínicas em mídias;
Predominância das
atividades acadêmicas,
vinculadas às
atividades de ensino
em sala de aula.

instituições públicas e privadas
nos diversos ambitos das
atividades institucionais;
Participação significativa da
comunidade acadêmica e da
sociedade nos eventos
promovidos;
Disponibilização de informações
gerais sobre a organização e o
funcionamento com notícias
sobre eventos e atividades
realizados em sua página
institucional, nas mídias sociais, ,
boletins informativos e folders
destinados ao público interno e
externo

Relato da Análise e Posicionamento da CPA
É percebido que a a UNINASSAU vem ampliando a cada ano a sua comunicação com a
sociedade, seja pelos meios convencionais, seja pelos meios que a IES tem oferecido para que a
sociedade esteja dentro da instituição. Assim como já vem ocorrendo é de grande importância a
ampliação dos trabalhos do CSC e CRA, além de aprimoramento da ouvidoria; Permanente e efetiva
comunicação com a missão da UNINASSAU mediante o que concerne o PDI ;Contínuo
desenvolvimento de estratégias para garantir qualidade da comunicação interna e externa.
Desenvolvimento de campanhas internas e externas, visando aumentar a informação sobre o
funcionamento dos setores e dos respectivos serviços prestados; Manter o vínculo com a sociedade
com atividades já desenvolvidas através da ampliação de ações voltadas para o atendimento à
comunidade.

Dimensão 5 – As políticas de Pessoal
As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho.
PROGRAMAS
Programa de
Fidelização dos
Colaboradores
e Docentes.
Implantação

AÇÕES
REALIZADAS
Readequação de
estrutura física do
Departamento de
Recursos Humanos
O corpo docente da

FRAGILIDADES

RESULTADOS
POTENCIALIDADES

- Política de capacitação
de RH

OBSERVAÇÕES

Reajuste salarial em
consonância com o dissídio
coletivo via sindicato da classe;
Crescente número de docentes
com título de mestrado e
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efetiva do
plano de
Cargos e
Salários dos
Docentes
Elaboração de
uma proposta
de Plano de
Cargos e
Salários para o
corpo técnico
administrativo.

instituição possui
experiência e
formação
profissional
adequada à docência
do ensino superior,
composto por
Doutores, Mestres e
Especialistas nas
diversas áreas do
saber e está de
acordo com os
documentos oficiais
da IES.
O corpo docente
possui instalações
que possibilitam a
maximização de suas
potencialidades, com
salas de aula
adequadas ao
processo ensinoaprendizagem

doutorado no quadro da
Instituição;
Relacionamento harmônico
entre docentes e coordenações
de cursos; Bom atendimento e
presteza na secretaria geral e
setor técnico -administrativo;
Bom clima organizacional.

Relato da Análise e Posicionamento da CPA
Desenvolvimento contínuo de oficinas didático-pedagógicas junto aos professores por curso,
com temas diversos – planejamento, avaliação, técnicas de ensino, relação professor-aluno,
motivação para o estudo, metodologia do ensino superior, etc. – a serem tratados mediante a
necessidade mais urgente de cada curso, sendo coordenada pelo NAE ; Realização de eventos para
socialização do corpo docente no decorrer da s semanas pedagógicas. Melhoria nas condições de
relacionamento entre os diversos setores da instituição, os docentes, e o corpo técnicoadministrativo; Ações de integração entre os cursos favorecendo, a realização de constantes
atividades de formação docente, cursos de aperfeiçoamento e acompanhamento didáticopedagógico; Realização de cursos na área de relações interpessoais para o pessoal lotado nos
departamentos de apoio, de pessoal, e financeiro;

Dimensão 6 - Organização e gestão da instituição
Nessa dimensão, a CPA baseou seu trabalho na análise de documentos oficiais da instituição.
As diretrizes de funcionamento, estrutura e organização da Instituição estão relatadas no seu
Regimento, A partir do início de 2012, iniciou-se uma reestruturação no quadro hierárquico do
UNINASSAU, a partir de nos tornarmos Centro Universitário. Criou-se a Reitoria, Pró-reitoria e
direção Geral. O órgão máximo deliberativo é o CONSU, formado por membros da direção, reitoria,
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pró-reitorias, corpo docente, coordenação, corpo discente e técnico-administrativo. As reuniões são
mensais tornando otimizado todo o processo interno.

Com base na análise documental do

Regimento, a CPA concluiu que: Há representatividade docente e discente nos órgãos colegiados
em sua gestão acadêmica. Verifica-se que a IES tem autonomia didática e sua Reitoria mantém um
relacionamento estreito e afim entre mantenedor e mantida, atuando de forma coerente com sua
missão institucional, bem como no que diz respeito aos dispositivos legais constantes do regimento
e demais normas internas.

Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos
colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos
segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios.
PROGRAMAS
Participação do
CPA na
discussão de
ações de
melhorias da
instituição.

AÇÕES
REALIZADAS
Sincronia entre os
órgãos colegiados,
núcleos docentes
estruturantes e as
demais instâncias
da Instituição;
Desenvolvimento de
avaliações contínuas
com vistas à
melhoria da
qualidade do ensino
e a minimização das
fragilidades através
de ações corretivas;
Atuação
permanente e
satisfatória das
coordenações nos
cursos de
graduação;

FRAGILIDADES

RESULTADOS
POTENCIALIDADES

Diminuta participação
dos alunos nos órgãos
colegiados;
Falhas de comunicação
entre as instâncias da
gestão;
Observado dificuldade
na freqüência de
realização de reuniões
dos colegiados de
curso, dada a dinâmica
das aulas.

OBSERVAÇÕES

Existência de colegiados eleitos
nos cursos
Autonomia dos colegiados na
sua relação com a mantenedora,
assim como, os diversos
segmentos da comunidade
universitária participam dos
processos decisórios
coerentemente com o que
consta no PDI da instituição;

Relato da Análise e Posicionamento da CPA

Nossa CPA avalia a organização de forma positiva, visto que nossas considerações são
sempre ouvidas e atendidas. Assim consideramos que se deva ocorrer contínua avaliação das
diversas situações acadêmicas considerando o perfil de seus profissionais e discentes; Incremento
nas ações que divulguem o papel dos órgãos colegiados e estimulem a participação dos alunos.

Dimensão 7 – Infra Estrutura física
O Centro Universitário Maurício de Nassau preocupa-se incessantemente com a
infraestrutura de seu campus. As ações têm sido sempre em atender bem o professor e o aluno,
intensificando a implantação de projetos de reestruturação de salas, laboratórios e demais espaços.
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A CPA, em busca de auxiliar os diferentes departamentos no diagnóstico e sugestões para que
encontrem soluções adequadas e otimizadas, criou um formulário de plano de ação com a finalidade
de servir de guia às auditorias internas em todos os pontos de limpeza, manutenção, iluminação,
ventilação, recursos audiovisuais e situação de mobiliários.

Infra Estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de
informação e comunicação.
PROGRAMAS

AÇÕES
REALIZADAS

Manutenção da
estrutura física

Sinalização com
placas em Braille e
piso táctil de todos os
acessos
Implantação do
Laboratório Estética
e cosmética
Renovação de
equipamentos
audiovisuais em salas
de aula;
Contínua ampliação
das instalações
físicas;
Ampliação do acervo
da Biblioteca Central

RESULTADOS
FRAGILIDADES
POTENCIALIDADES
Limitação no serviço de
manutenção dos
ar-condicionado das salas
de aula; Número
reduzido de copiadoras
no interior do
campus;

OBSERVAÇÕES

Continua readequação e
reforma das salas de aula e
de professores
Biblioteca funcionando com
excelente nível
Investimento continuado da
Mantenedora na melhoria
dos aspectos físicos e
pedagógicos dos diversos
cursos
Estrutura física em constante
processo de melhoria (área
de convivencia, cantinas,
estacionamento, salas de
aulas..beneficiando toda a
comunidade acadêmica;

Relato da Análise e Posicionamento da CPA

Temos como análise e solicitação a mantenedora dos seguintes pontos: melhoria das salas
dos professores dos blocos de E e A. Criação de central do vestibular. Aquisição de maior acervo
bibliográfico e recursos de multimídias adequados para utilização pelos deficientes auditivos e/ou
visuais; Reforçar o sistema de segurança interna do campus no que concerne ao controle mais
rigoroso quanto ao acesso às dependências acadêmicas; ampliação na oferta de copiadoras no
interior do campus, bem como da diversidade adequação da cantina do Bloco E.

Dimensão 8 - Planejamento e avaliação
Para a promoção da qualidade dos serviços de ensino prestados e o desempenho de seus
estudantes, a UNINASSAU aplica semestralmente a avaliação interna para toda a comunidade
acadêmica, a qual se baseia nos princípios do SINAES e criada a partir da opinião do corpo discente,
dos professores, dos gestores de área e funcionários administrativos, operacionais e gerais.
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Todos os professores, alunos são convidados e sensibilizados realizarem a avaliação
institucional. Acreditamos que através destas ferramentas que todos terão condições de avaliar e
serem avaliados, participando, desta forma, ativamente no crescimento qualitativo da instituição.
Todo processo de autoavaliação, resultante de um trabalho comprometido com os princípios éticos
que devem nortear todos os empreendimentos humanos, e os da educação, em particular, tende a
render bons frutos. Acreditamos ainda que o trabalho resultante desse processo permitirá a IES
efetuar novas reflexões sobre sua missão, finalidades, metas e seus objetivos, pois a autoconsciência
de suas fortalezas e limitações incrementará ainda mais os patamares de segurança, tão necessários
para a tomada de decisões.

Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da
auto-avaliação institucional
PROGRAMAS

AÇÕES
REALIZADAS

Construção do
Instrumento de
Avaliação de
Desempenho

Institucionalização e
implementação de
uma Coordenação
acadêmica por área;
Contínua
sensibilização da
comunidade
acadêmica para o
processo de auto
avaliação;
Acompanhamento
através das
coordenações de
curso e do NAE aos
alunos avaliados
pelo ENADE;
Desenvolvimento de
ações integradas
junto aos docentes
com vistas à
reflexão da prática
pedagógica,
objetivando
direcionar as ações
dos cursos e sua
influencia na
formação dos
alunos;
Avaliação didática
dos professores
pelos discentes;
Autoavaliação
discente;
Autoavaliação
docente;
Autoavaliação do
corpo técnico administrativo;
Avaliação da
estrutura física,

RESULTADOS
FRAGILIDADES
POTENCIALIDADES
Adesão menor que a
desejada no processo
autoavaliativo institucional
dos alunos;
Baixa credibilidade nas
tomadas de decisões por
falta de maior amplitude
de divulgação dos
resultados.

OBSERVAÇÕES

Processo de autoavaliação
como indicador
do exercício da gestão
democrática na
instituição;
Encaminhamento dos
resultados da avaliação
institucional aos diversos
segmentos e responsáveis
pelos serviços oferecidos;
Ações contínuas e integradas
d a CPA com setor da
Qualidade.
Sincronia entre as ações do
PPI, PDI e Projetos
Pedagógicos dos Cursos;
Redirecionamento das
atividades e ações da
instituição a partir da
constante análise dos
processos e resultados das
atividades educativas e de
gestão;
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administrativa, dos
serviços e dos
programas
oferecidos,
pelos docentes,
discentes , e corpo
técnicoadministrativo;
Contínua revisão
dos instrumentos de
avaliação
institucional; Visita
da CPA aos cursos
para realização de
avaliação
diagnóstica
preparatória;

Relato da Análise e Posicionamento da CPA
É percebido que apenas é necessário, intensificar e ampliar a divulgação dos resultados do
processo de autoavaliação institucional; Realização de assembleias pela CPA com o corpo técnicoadministrativo, docentes e discentes dos cursos de graduação; Realização de seminário s para
exposição dos resultados gerais do processo de auto avaliação; Desenvolver atividades junto aos
professores e coordenações pedagógicas com o objetivo de otimizar ações de caráter corretivos da s
fragilidades apontadas pela avaliação, com a coordenação e apoio do NAE e CPA.

Dimensão 9 - Políticas de atendimento aos estudantes
Medimos o atendimento aos estudantes em diferentes aspectos, primeiramente passando
pelo atendimento de recepção até o atendimento feito via ouvidoria ou chat de atendimento. A
formação educacional do nosso aluno é o ponto central da UNINASSAU deve ser considerado na
política de atendimento. O mais importante que se deve destacar é que a nossa política de
atendimento optou pela agilidade e presteza das informações. Assim. No ano de 2014 foi
implementado na nossa IES o conceito de serviços compartilhados onde o aluno tem uma central de
relacionamento (CRA) o qual ele pode buscar suas informações e solicitações de forma
informatizada e com um prazo de retorno fixado para que suas demandas sejam respondidas em
tempo. Assim acreditamos que o amadurecimento desta gestão irá ser de grande colheita de
satisfação de nossos alunos em médio prazo.

Políticas de atendimento aos estudantes
PROGRAMAS
Conhecer
melhor o NAE e

AÇÕES
REALIZADAS
Melhoria do Portal
acadêmico;

FRAGILIDADES

RESULTADOS
POTENCIALIDADES

Por a implementação da
CRA ter acontecido

OBSERVAÇÕES

Adequação do campus com
relação à infraestrutura com
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Núcleo de
talentos

Reestruturação do
NAE com
pedagogas
especificas para
cada bloco;
Ampliação das
instalações físicas
da CRA; Realização
de diversos eventos
acadêmicos durante
o ano letivo;
Credenciamento de
estudante s junto ao
PROUNI e ao FIES;
Incentivo à
participação dos
alunos nas
atividades de
monitoria
acadêmica e
extensão, através da
concessão de
descontos nas
mensalidades;

durante 2014, alguns
alunos sentiram
dificuldade por ser tudo
informatizado.

uma central de atendimento ao
aluno; O atendimento aos
alunos a distância é realizado
pelo coordenadora de polo de
EAD, o qual tem formação
adequada, pela Central de
Atendimento e via portal
educacional pelos docentes e
coordenação de curso;

Relato da Análise e Posicionamento da CPA
Observamos que na avaliação institucional os itens de atendimento têm os menores indices
de avaliação, e embora a estruturação fisica esteja com uma melhoria consideravel em relação aos
anos anteriores, acreditamos que se refletira em 2015. Ainda assim, consideramos que haja
ampliação de divulgação de como os alunos podem ter a facilidade de resolucionar seus problemas
sem enfrentar filas no atendimento presencial.

Dimensão - 10 - Sustentabilidade financeira
Do ponto de vista da CPA, as questões financeiras são as mais difíceis de serem analisadas,
pois é muito subjetivo, o que podemos destacar é que todos os processos de custos e valores são
transmitidos pela Diretoria Financeira. .

Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos
compromissos na oferta da educação superior
PROGRAMAS
Sustentabilidade
financeira, com
significado
social na oferta
da educação
superior

AÇÕES
REALIZADAS
A sustentabilidade
financeira da IES
está coerente com a
especificada no PDI.
Houve adequação
entre a proposta de

FRAGILIDADES
A inadimplência,
contudo foi de
acordo com a
previsão já realizada
no ano anterior

RESULTADOS
POTENCIALIDADES

OBSERVAÇÕES

- Planilha financeira do PDI
- Relação entre orçamento e
gastos
- Política de capacitação docente
- Política de capacitação de
administrativos
- Política de expansão das
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desenvolvimento da
IES, incluindo-se a
captação de
recursos e o
orçamento previsto.

instalações físicas

Relato da Análise e Posicionamento da CPA

No que concerne à gestão financeira, item contemplado no PDI; o planejamento, a captação
e alocação, bem como a execução de recursos financeiros, são de competência da mantenedora, não
sendo, portanto, contemplado no processo de autoavaliação institucional.

6. RESULTADOS OBSERVADOS
Como já pontuado em todo o relatório, observamos que temos muitas potencialidades, contudo
muitas fragilidades, as quais nos motiva a continuar nosso trabalho e nos guiar para análise
semestral dos nossos resultados.

Os resultados da Avaliação Institucional de 2014 realizada no Centro Universitário Maurício de
Nassau Recife foi realizada nos períodos de 05/05/2014 a 12/05/2014 e de 01/11/2014 a 08/11/2014.

Em 2014.1 obtivemos o percentual de participação de 42,7% e em 2014.2 obtivemos a
participação de 55,4% dos alunos matriculados, onde estes puderam transmitir sua opinião sobre a
instituição e atribuir conceitos que variam de 1 a 5 ou mesmo “não sei responder”, em cada uma das
questões relacionadas abaixo:

PONTOS FORTES LEVANTADOS PELOS ALUNOS em 2014.1
Qualificação dos seus professores
Sua satisfação do curso
O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais

4.28
3.95
3.94

83.62%
72.04%
71.39%

Programa de Avaliação Institucional

3.84

67.02%

Coordenador de seu Curso.

3.78

65.46%

Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores
Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade
Sistema de Participação de Representes de turma nas decisões / solicitações /
reclamações da turma

3.74
3.66

63.85%
60.72%

3.59

58.74%

Acessibilidade, dimensão e Limpeza das áreas

3.52

57.89%
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PONTOS FRACOS LEVANTADOS PELOS ALUNOS em 2014.1
Qualificação dos Funcionários do Atendimento Financeiro
Núcleo de talentos / empregabilidade
Fale Conosco

3.00
3.14
2.86

37.09%
35.75%
34.91%

Ouvidoria
Atendimento por Telefone

2.83
2.61

32.02%
27.97%

A Avaliação realizada no período no primeiro semestre de 2014 faz parte da primeira parte
do processo que conta com duas avaliações durante o ano, uma por semestre para mapear melhor o
sentimento e as necessidades dos alunos para tê-los como base no planejamento do ano de 2015.

A segunda auto-avaliação ocorreu no período de 01 a 08/11/2014 e apresentou os resultados
abaixo divulgados pelas CPA, onde obtivemos 55,4% de adesão de participação na avaliação
institucional.

PONTOS FORTES LEVANTADOS PELOS ALUNOS em 2014.2
Qualificação dos seus professores
Sua satisfação do curso
O conhecimento adquirido no curso com relação às suas necessidades profissionais
Programa de Avaliação Institucional
Coordenador de seu Curso.
Portal Acadêmico
Sistema de Participação de Representes de turma nas decisões / solicitações /
reclamações da turma
Metodologia de Avaliação do aluno pelos professores
Imagem da Instituição de ensino junto à Sociedade
Qualificação dos Funcionários dos Laboratórios

4.22
3.92
3.90
3.76
3.67
3.61

82.15%
70.13%
70.27%
64.39%
60.62%
59.24%

3.58
3.57
3.53
3.47

57.75%
58.18%
55.83%
48.53%

PONTOS FRACOS LEVANTADOS PELOS ALUNOS em 2014.2
Investimentos realizados pela Instituição para melhoria da unidade
Ações realizadas pós resultados da avaliação institucional

3.06
3.03

39.08%
38.66%

Foram oferecidas oportunidades para o estudante participar de projetos de
iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica?
CRA no Portal Acadêmico/Fale Conosco
Qualificação dos Funcionários do Atendimento CRA.
Ouvidoria
Atendimento por Telefone

2.91
2.70
2.70
2.61
2.39

39.58%
29.17%
30.93%
28.30%
24.56%

Todas as perguntas foram subdivididas em 2 classes: -AA – Auto Avaliação e AI – Avaliação
Institucional. Com isto, conseguimos avaliar as questões gerais da UNINASSAU, como questões
individuais de cada curso, bem como obter uma breve auto-avaliação do aluno. Também nas
avaliações Globais podemos observar as notas de cada item avaliado, o que está explicitado na
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tabela acima, colocada em ordem decrescente de notas por cada item avaliado, bem como o % de
notas 4 e 5 que os alunos atribuíram aos itens.

III.

DIVULGAÇÃO

A Comissão Própria de Avaliação, assim que obtém os dados tratados estatisticamente
da avaliação institucional, prepara relatórios em reuniões, traçando os planos de ação tanto
para os itens com baixa avaliação como para a manutenção ou melhoria constante dos itens
mais bem avaliados. Ainda solicita a cada setor de coordenação os planos de ação
específicos para o seu curso. Desta forma é possível discuti-los com a direção para que
sejam divulgados.

Para a divulgação dos resultados das avaliações, após a análise de suas vertentes, tanto
do primeiro quanto do segundo semestre, todos foram apresentados no blog da CPA
institucional, no qual qualquer pessoa tem acesso. Também foram dispostos na instituição
em formato de banner e por meio eletrônico estes resultados, para que todos soubessem os
percentuais dos itens mais bem avaliados, quanto aos que seriam necessárias ações
corretivas. Todos os gestores da área e coordenadores de curso também são responsáveis
pela divulgação em seus setores.

Todos os itens necessários às ações corretivas são repassados para os gestores das áreas
específicas para que sejam tomadas as devidas providências e através de datas-alvo,
deverão entregar o retorno de suas ações de melhoria para a CPA para feedback do
resultado final a comunidade acadêmica.

IV.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Nota Técnica nº 65 (INEP/DAES/CONAES), que define o novo formato do relatório
da CPA, foi publicada em outubro de 2014, para o ano de referência 2015. Assim, o relatório
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da CPA referente ao ano de 2014, por se tratar de um período de transição, foi desenvolvido
no formato anterior. Entretanto, a CPA buscou contemplar os elementos constitutivos
estabelecidos na Nota Técnica nº 65.
Em dezembro de 2014 o INEP publicou os resultados do ENADE realizado em 2013,
referente aos cursos que confere os diplomas de:
a. Bacharel:
a. Agronomia
b. Biomedicina
c. Educação Física
d. Enfermagem
e. Farmácia
f. Fisioterapia
g. Fonoaudiologia
h. Medicina
i. Medicina Veterinária
j. Nutrição
k. Odontologia
l. Serviço Social
m. Zootecnia
b. Tecnólogo:
a. Agronegócios
b. Gestão hospitalar
c. Gestão Ambiental
d. Radiologia
Para os cursos que conferem diploma de bacharel, foram inscritos os alunos
ingressantes e os pré-concluintes e concluintes. Tiveram obrigatoriedade de realizar a prova
todos os alunos pré-concluintes e concluintes.
Para os cursos que conferem diploma de tecnólogo, foram inscritos os alunos
ingressantes e concluintes. Apenas os concluintes deveriam realizar a prova,
obrigatoriamente.
Na UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau – Maceió, participaram
do ENADE 2013 os cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Nutrição e Radiologia, os quais, excetuando-se Radiologia que obteve CPC 4,
obtiveram CPC 3.
A figura abaixo apresenta o número de alunos inscritos (INEP).
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A próxima figura apresenta a nota do ENADE (INEP)

Com base nestas informações, a CPA sugeriu a IES medidas que podem ser tomadas
para melhorar o desempenho dos alunos destes cursos e de outros que realizem o ENADE
nas próximas edições, possibilitando planejamento de longo, médio e curto prazo.
Dentre as sugestões constaram: Avaliação do Perfil do Egresso, Melhorias nas
Matrizes dos Cursos, Atualização do Projeto Pedagógico do Curso, Maior oferta de cursos de
atividades de extensão, etc. Adicionalmente, um plano de recuperação acadêmica, com o
intuito de se trabalhar todas as deficiências apresentadas (analisadas a luz dos resultados do
Enade) começou a ser executado em Janeiro de 2015. Este plano contempla atividades de
recuperação de conteúdos, aprimoramento de práticas, ampliação de conceitos e reforço.
Para 2015 os cursos que farão Enade um plano de ação específico está em
desenvolvimento que envolve: análise dos resultados anteriores, análise de desempenho
dos alunos (simulados), atividades de recuperação (aulas extras e palestras), bem como
conscientização da comunidade docente e discente.
1. Cronograma de Ações de Melhoria

Para 2015 a Comissão de Avaliação planeja-se da seguinte forma seus compromissos
a serem cumpridos.
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Ações

Reuniões da CPA

Preparação da comunidade
interna para a autoavaliação
institucional

Operacionalização da
Autoavaliação Institucional

Consolidação e Análise dos
Dados Institucionais

Apresentação dos Resultados

Elaboração e Envio do Relatório
à CONAES

Descrição
Realizar reuniões para troca de
novas idéias e estudo de
materiais atualizados sobre
CPA. Divulgação do
cronograma da CPA.
Realização de debates acerca
da avaliação institucional nos
espaços de representação
acadêmica e nos órgãos
colegiados da IES.
Publicação do calendário
anual, revisão dos
instrumentos para coleta de
dados.
Análise acerca da veracidade e
da consistência das
informações obtidas junto às
diversas fontes institucionais
Finalizada a fase de
consolidação e análise dos
dados institucionais e
apresentação comunidade
interna
Formalização de todo o
processo avaliativo através de
relato escrito a ser enviado à
CONAES.

Prazo 2015

Janeiro/Fevereiro/Junho/Julho

Março/Setembro

Abril/Setembro

Maio/Junho/Novembro/Dez

Junho/Dezembro

Dezembro/ Janeiro 2016

A CPA ao final de cada avaliação traça planos de ação de melhorias e que são entregues aos
setores responsáveis, inicia-se a fase de acompanhamento das ações durante todo o ano de 2015.
Onde cada setor deverá entregar seus resultados com propostas de melhorias até final de fevereiro
2015, embora muitos planos são entregues de imediato e cumpridos ainda dentro do próprio ano de
2014. Segue em tabela o plano de ação das Fragilidades de 2014 que deverão ser executadas em
2015:

27

2. Recomendações e Balanço crítico da Comissão Própria de Avaliação
A autoavaliação da UNINASSAU como em todos os semestres, ocorreu em clima harmônico e
democrático, respeitando a autonomia dos que estavam respondendo e permitindo decidir com
liberdade sobre a participação no processo. A análise dos dados foi realizada pela equipe da
Comissão Própria de Avaliação juntamente com o setor de qualidade que nos apoia com as
estatísticas dos resultados para aperfeiçoar o nosso trabalho.

O nosso processo de divulgação dos resultados é sempre iniciado no inicio do semestre seguinte,
tendo como a semana pedagógica o ponto de maior divulgação entre os docentes da IES para que
possam multiplicar a todos os alunos. A UNINASSAU reconhece e reitera que a autoavaliação é um
Instrumento indispensável e capaz de evidenciar a realidade da Instituição com suas potencialidades,
fragilidades e avanços, enxergando indicadores e metas a serem alcançadas no objetivo de
corresponder aos propósitos institucionais estabelecidos no PDI e PPI.

Temos como objetivo para o novo ano a obtenção de amostras mais expressivas do corpo
discente, pois fato este que determinou amostras com percentuais abaixo do que esperávamos. A
Comissão Própria de Avaliação, ciente da sua responsabilidade neste processo reconhece a
necessidade de reestruturar suas ações no sentido de implantar no ambiente acadêmico o respeito e
o compromisso para com a avaliação institucional, mobilizando a participação de toda a comunidade
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acadêmica nos momentos de sensibilização, formação, desenvolvimento e divulgação dos
resultados para que sua s ações possam ser visualizadas e compartilhadas por todos.

A CPA a partir dos resultados aqui apresentados afirma seu compromisso com a comunidade
acadêmica da UNINASSAU e assume a responsabilidade de propor ações que minimizem as
fragilidades apontadas, como também direcionar os pleitos a mantenedora para concretizar estas
pretensões mediante uma postura ética e transparente, representando a verdade e contribuindo
desta forma para a melhoria continuada da qualidade dos serviços oferecidos pelo Centro
Universitário Mauricio de Nassau.
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