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1.  INTRODUÇÃO 

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

O Centro Universitário Redentor está fundamentado em uma filosofia 

de educação que tem como meta maior, a implantação de uma IES 

comprometida com a qualidade do ensino, tendo em vista a formação de 

profissionais altamente qualificados para o exercício profissional, com profundo 

respeito ético e compromisso social que sobrepuje às formações 

convencionais.  

        Para que alcancemos o pressuposto filosófico acima, atuamos norteados 

no processo de ensino e aprendizagem, buscando a formação não só 

profissional, mas também de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. 

Neste sentido, a presente IES não coloca os lucros como objetivo final, os 

aspectos financeiros estão presentes apenas como meio - não é o nosso fim.  

        Além do mais, a IES visa praticar o ensino de modo a que se torne 

paradigma de formação na região, cumprindo em nível de excelência o seu 

compromisso de formadora profissional, conseguindo com isso contribuir para 

a qualidade de vida, sucesso profissional e garantia de contentamento pleno a 

todos que nela estudarem, bem como a todos os assistidos pelos nossos 

egressos.  

Especificamente, o Centro Universitário Redentor possui cursos que 

representam clamores da população da cidade e região, vez que não 

encontram possibilidades de formação satisfatória em algumas áreas. 

Ministramos cursos que se traduzem em garantias de sucesso, firmadores de 
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esperança, certeza de dias melhores e promissor futuro para a cidade e 

região.  

        O Centro Universitário Redentor se estabeleceu como um “divisor de 

águas” na sociedade do noroeste fluminense, em termos de qualidade de 

ensino e oferta de cursos superiores, isso decorrente do compromisso social e 

com a cidadania que a presente IES apresenta. 

1.1.1 Identificação 

 

A Sociedade Universitária Redentor – SUR - é uma sociedade civil, sem 

fins lucrativos, apolítica, de natureza privada, registrada no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas – Cartório do 12º Ofício de Niterói - RJ sob o nº 37995, 

Protocolo A, registrado sob o nº de ordem 2114 do Livro A-3,  com CNPJ n.º 

03.596.799/0001-19. 

A Sociedade Universitária Redentor – SUR - apresenta uma situação 

fiscal e parafiscal regular, conforme documentação pertinente, a qual se 

encontra à disposição dos órgãos competentes em seu arquivo: Certidão de 

Regularidade do INSS (CND); FGTS: Certidão de Regularidade; PIS: Certidão 

Negativa de Dívidas e Protestos expedida por cartório específico; Certidão 

Negativa de Débitos de Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura Municipal 

de Itaperuna - RJ; e Certidão de Quitação de Tributos Federais administrados 

pela Secretaria da Receita Federal.   
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1.2 COMPOSIÇÃO DA CPA 

 

Membro Cargo 

Cileny Carla Saroba Vieira Thomé Docente 

Amanda Camerini Lima Docente 

Vagner Rocha Simonin de Souza Docente 

Andressa dos Reis Oliveira  Discente 

Felipe Ponce  Discente 

Caio Marcio Antinarelle Freitas  Discente 

Fabiana Pereira Costa Ramos Técnico-Administrativo 

Juliana de Oliveira Nascimento Nunes Técnico-Administrativo 

Rúbia Christina Lopes Ribeiro Técnico-Administrativo 

Altevo Nino Belieny dos Santos Junior Sociedade Civil 

Marino Guedes Pani Junior Sociedade Civil 

Dura Ferrer Menezes Sociedade Civil 

 

 

 

1.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AUTO AVALIAÇÃO 

 

O processo de auto avaliação do Centro Universitário Redentor é 

pautado em ações estabelecidas em um calendário anual, definido no início do 

ano letivo. Neste momento são estabelecidas as metas de obtenção de 

informações junto a comunidade acadêmica, bem como os meios de análise 

dos processos pedagógicos e de gestão acadêmica. 

Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação são analisados pela 

CPA em reuniões integradas com o NDE do curso em questão, nas quais são 
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analisados os elementos referentes ao instrumento de avaliação externa e de 

acordo com a pontuação computada, a CPA emite um relatório de avaliação do 

curso. 

Em relação a Gestão Acadêmica a CPA faz uso dos documentos 

institucionais, participando das reuniões de órgãos Colegiados, bem como por 

meio do levantamento de dados mediante a aplicação do instrumento de 

avaliação junto à comunidade acadêmica. 

A infraestrutura da IES é avaliada por meio do instrumento, 

quantificando o grau de satisfação dos envolvidos, bem como através de visitas 

in loco. A CPA também realiza o acompanhamento do Plano de Acessibilidade 

proposto pela instituição, participando de reuniões do Núcleo de Acessibilidade. 

Os dados de avaliação institucional por parte da comunidade acadêmica 

foram obtidos por meio de questionário estruturado quantitativo, ao qual 

discentes e docentes tem acesso via sistema WAE (alunonet/professornet). Os 

questionários foram respondidos semestralmente de modo a cobrir as dez 

dimensões dos cinco eixos de avaliação. 

Previamente a abertura do questionário para preenchimento, a CPA 

realiza um trabalho de sensibilização de alunos e professores, ressaltando a 

importância da auto avaliação institucional para a IES. A sensibilização é 

realizada por cartazes alocados em ambientes de maior movimento, por meio 

das mídias sociais e também por comunicados orais nas salas de aula. Os 

docentes são ainda informados pela coordenação de seus cursos. 

Outro recurso de sensibilização utilizado pela Comissão se dá por meio 

de vídeos explicativos sobre o processo de autoavaliação, bem como sobre a 

importância do processo para a gestão da instituição. Os vídeos são 

disponibilizados na plataforma Blackboard, sendo acessível tanto pelos 

discentes quanto pelos docentes. 

Periodicamente o instrumento de coleta de dados, bem como as 

metodologias de avaliação dos elementos de ordem pedagógica e de gestão, 

passam por análise e revisão em encontros de Meta-Avaliação, dos quais 
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participam toda a comunidade acadêmica para discussão da viabilidade e 

efetividade dos métodos de auto avaliação institucional. 

Em relação a sociedade civil organizada, a percepção da mesma sobre 

os impactos do Centro Universitário Redentor na região, foi obtida por meio de 

questionário aplicado em eventos como Ação Social. 

Os resultados decorrentes da Avaliação Externa, como ENADE, IGC, 

CPC e visitas de Comissões de Especialistas do MEC/INEP são avaliados pela 

CPA após divulgação dos resultados em conjunto com os NDE, Pró-Reitoria e 

demais órgãos Colegiados. 

 

1.4 TIPO DO RELATÓRIO 

 

Relatório parcial: ciclo 2018-2020 

 

1.5 DESEMPENHO DA INSTITUIÇÃO E SEUS CURSOS NO ANO 

2018 

 

 

Em 2018 encerra-se o 3º ciclo avaliativo com a avaliação dos cursos da 

área de extas com a realização do ENADE em 2017. Os cursos avaliados neste 

ciclo foram : 

Código eMEC Nome do Curso ENADE IDD CPC Ano 

54859 ENGENHARIA CIVIL 3 (1.9969)   3 (2.3590)   4 (2.9703)   2017 

54860 ENGENHARIA MECÂNICA 3 (2.3479)   3 (2.3551)   3 (2.8695)   2017 

117210 ARQUITETURA E URBANISMO 4 (3.0958)   4 (3.3909)   4 (3.5362)   2017 

1259167 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 5 (4.2391)   5 (5.0000)   5 (4.5025)   2017 

54856 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 4 (3.5190)   4 (3.7062)   4 (3.7335)   2017 

119054 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 3 (2.2316)   3 (2.3477)   4 (2.9871)   2017 

90428 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  3 (2.0609)   3 (2.5969)   4 (3.0203)   2017 

 

Todos os cursos participantes mantiveram seus conceitos. Destaca-se 

ainda evolução e o crescimento  do curso de Arquitetura e Urbanismo e o 

conceito máximo para o Curso de Ciências Biológicas(licenciatura) que passou 

pelo ENADE, pela 1ª vez, obtendo: Enade: 5, IDD: 5 e CPC: 5.  
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Em relação ao desempenho geral dos alunos no ENADE em cada ciclo, 

os resultados apresentados pela instituição podem ser visualizados no quadro 

abaixo. 

 

 

 

ENADE 

Curso 
2

2007 
2

2008 
2

2009 
2

2010 
2

2011 
2

2012 
2

2013 
2

2014 
2

2015 
2

2016 
2

2017 

FISIOTERAPIA - - - 3 - - 4 - - 4 - 

FONOAUDIOLOGIA 3 - - 3 - - 4 - - 3 - 

MEDICINA* - - - - - - - - - - - 

  NUTRIÇÃO 3 - - 2 - - 4 - - 4 - 

  SERVIÇO SOCIAL 3 - - 3 - - 4 - - 4 - 

  ENFERMAGEM - - - - - - 4 - - 4 - 

  CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - 3 - - 5 - - 5 - - 4 

  ENGENHARIA MECÂNICA - 2 - - 3 - - 3 - - 3 

  ENGENHARIA CIVIL - 3 - - 3 - - 3 - - 3 

  SISTEMA DE INFORMAÇÃO - 4 - - 4 - - 4 - - 3 

  ARQUITETURA E URBANISMO - - - - - - - 3 - - 4 

  CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA * - - - - - - - - - - 5 

  CIÊNCIAS CONTÁBEIS * - - - - - - - - - - - 

  ENGENHARIA CIVIL EAD* - - - - - - - - - - - 

  ENGENHARIA DE PRODUÇÃO -EAD* - - - - - - - - - - - 

  ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - - - - - - - 4 - - 3 

  ENGENHARIA ELÉTRICA * - - - - - - - - - - - 

  ADMINISTRAÇÃO - - - - - 5 - - 3 - - 

  DIREITO - - - - - - - - 5 - - 

  PSICOLOGIA* - - - - - - - - - - - 

* Estes cursos ainda não passaram por avaliação do ENADE, com concluintes. 

Cabe ressaltar que o curso de Ciências Biológicas – Bacharelado obteve 

em dois ciclos consecutivos ENADE: 5, mantendo assim o padrão de qualidade 
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esperado. E também o curso  de Ciências Biológicas – Licenciatura, em seu 

primeiro ciclo obteve conceito máximo, obtendo ENADE: 5, IDD: 5 e CPC: 5 . 

 Outro o ponto de destaque é o curso de Direito que em seu primeiro ciclo 

avaliativo obteve ENADE 5.  

Estes resultados comprovam a seriedade e o comprometimento do 

Centro Universitário Redentor com a formação de profissionais, que atendam as 

demandas do mercado de trabalho regionais e nacionais, bem como as 

diretrizes estabelecidas no SINAES. 

No quadro abaixo estão apresentados os conceitos obtido pelos cursos 

da UniRedentor  nos últimos anos: 

Nº Curso ANO ENADE ANO CPC ANO CC 

1   ADMINISTRAÇÃO 2015 3 2015 4 2012 4 

2   ARQUITETURA E URBANISMO 2017 4 2017 4 2013 4 

3   CIÊNCIAS BIOLÓGICAS –  
  LICENCIATURA  

2017 5 2017 5 2017 3 

4   CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2017 4 2017 4 2006 3 

5   CIÊNCIAS CONTÁBEIS  - - - - 2017 3 

6   DIREITO 2015 5 2015 5 2014 4 

7   ENFERMAGEM 2016 3 2013 4 2012 3 

8   ENGENHARIA MECÂNICA 2017 3 2017 4 2008 3 

9   ENGENHARIA CIVIL EAD -  -  -  -  2013 4 

10   ENGENHARIA CIVIL 2017 3 2017 4 2017 4 

11   ENGENHARIA DE PRODUÇÃO –EAD - - - - 2013 4 

12   ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2017 3 2017 4 2012 4 

13   ENGENHARIA ELÉTRICA  - - - - 2017 4 

14   FISIOTERAPIA 2016 3 2016 4 2011 3 
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15   FONOAUDIOLOGIA 2016 2 2016 3 2008 3 

16   NUTRIÇÃO 2016 4 2016 4 2013 3 

17   SERVIÇO SOCIAL 2016 3 2016 4 2008 3 

18   SISTEMA DE INFORMAÇÃO 2017 3 2017 4 2011 4 

19 MEDICINA - - - - 2014 4 

20 PSICOLOGIA - - - - 2016 4 

21 TECNÓLOGO EM JOGOS DIGITAIS* - - - - - - 

 * Curso autorizado com dispensa de avaliação 

 Neste cenário, pode-se perceber uma crescente melhoria nos aspectos 

relacionados a qualidade da instituição e em seu impacto na sociedade. 

Abaixo estão  descritos  os resultados do IGC apresentados pela  

UniRedentor  

Ano IGC 

2008 3 

2009 3 

2010 3 

2011 3 

2012 3 

2013 3 

2014 4 

2015 4 

2016 4 

2017 4 

2018 4 

 

Diante dos resultados apresentados pelos diversos processos 

avaliativos, pode-se perceber que o Centro Universitário Redentor vem 

mantendo uma trajetória sólida registrada pelos indicadores de qualidade 

culminando em 5 anos consecutivos de IGC 4. 
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1.6  O PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO: ASPECTOS LEGAIS 

 

A avaliação da qualidade do Ensino Superior constitui um processo de 

alta complexidade, uma vez que envolve uma ampla gama de fatores. Nesse 

contexto, a Comissão Especial de Avaliação (CEA), busca de forma efetiva, 

analisar os compromissos e responsabilidades sociais da Instituição de Ensino 

Superior na formação de profissionais capacitados integralmente e aptos ao 

desempenho das mais diversas funções na sociedade. 

Essa proposta de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) busca contemplar essa ampla gama de fatores que 

determinam a qualidade do ensino superior ofertado pelas Instituições de 

Ensino Superior brasileiras, promovendo um sistema integrado que se 

consolida a partir de uma avaliação interna, externa e pelo desempenho dos 

estudantes durante o processo formativo. 

Nesse sistema, a avaliação interna fica a cargo da Comissão 

Permanente de Avaliação (CPA), cujo objetivo geral é a implementação do 

processo de auto avaliação na IES, a sistematização e a prestação das 

informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Para a concretização desse objetivo, a 

CPA  do Centro Universitário Redentor tem como proposta desenvolver, em 

sua metodologia de trabalho, os seguintes procedimentos: 

 analisar as ações da Faculdade Redentor, tomando como base as 

dez dimensões previstas pelo SINAES; 

 identificar   potencialidades   e   fragilidades   relativas   ao   contexto   

acadêmico   e administrativo, bem como propor ações de melhoria dos 

processos; 

 estabelecer um elo entre a comunidade acadêmica e os gestores da 

instituição; 

 nortear  e  acompanhar  as  ações  de  melhoria  realizadas  pela 

UniRedentor,  a  partir  dos relatórios produzidos ao final de cada 

processo. 
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Nessa perspectiva, o  C e n t r o  U n i v e r s i t á r i o  Redentor propõe 

um modelo de auto avaliação institucional, concebido como um processo  

de  caráter  diagnóstico,  formativo  e  de  compromisso  coletivo,  cujo 

objetivo é identificar o perfil institucional e o significado de sua atuação por 

meio de suas atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão.  

O processo de auto avaliação articula-se aos propósitos e à 

execução das metas previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional e 

busca diagnosticar, de forma permanente, a instituição, tomando como base 

para sua atuação as dez dimensões do Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior - SINAES, criado pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004. 

Para alcançar esse objetivo, a CPA promove ações que requerem o diálogo 

permanente com a comunidade interna e externa, por meio de diferentes 

ações desenvolvidas, tais como acompanhamento, análise, consolidação de 

práticas avaliativas e tomadas de decisão.  

Desde sua implementação a CPA buscou desenvolver um processo 

transparente, tentando sempre buscar a identidade institucional e dar suporte  

gestão acadêmica, na melhoria da qualidade de Ensino, constitui um órgão 

autônomo que preza por meios dinâmicos de levantamento de dados, 

abrangendo todas as esferas da presente instituição, garantindo o 

levantamento de informações de caráter educativo, as quais viabilizam ações 

direcionas na busca pela melhoria constante dos serviços prestados pela 

UniRedentor à sociedade. 

2. METODOLOGIA 

O levantamento de dados pela CPA se dá através de método 

quantitativo, com a utilização de um questionário estruturado, cujos conteúdos 

abrangem as dez dimensões previstas pelo SINAES. O instrumento busca 

através dados obtidos junto ao corpo docente, discente e técnico 

administrativo, traçar um perfil dos usuários da instituição, bem como avaliar 

suas instalações físicas, os processos de caráter pedagógico e a gestão 

institucional.  

O questionário é composto por questões objetivas nas quais o 
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respondente indica através de uma escala de valores o grau de satisfação que 

determinado item apresenta. 

No modelo vigente de levantamento de dados internos, os discente 

avaliaram no primeiro semestre de cada ano letivo, as dimensões: 2-Políticas 

para o ensino, a pesquisa, a Pós-Graduação e a extensão; 4-Comunicação 

com a sociedade; 9-Política de Atendimento ao Discente. 

No segundo semestre foram avaliadas as dimensões: 1-A Missão e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 3-Responsabilidade Social Da 

Instituição, 5-Políticas De Pessoal; 7-Infraestrutura Física, 8-Planejamento E 

Avaliação; 10-Sustentabilidade Financeira;  

Além de questões pertinentes a esses indicadores, todos os semestres, 

os alunos ainda avaliaram individualmente o desempenho de cada docente 

com os quais teve contato no semestre e o professor da mesma forma avalia o 

desempenho e comprometimento das turmas às quais lecionou no período. 

Além dos questionários voltados para os discentes, os docentes também 

respondem questionário conforme a mesma divisão das dimensões. 

Além das dimensões especificadas acima, tanto discentes quanto 

docentes avaliam a coordenação dos seus respectivos cursos e a gestão de 

ensino pesquisa e extensão com questões pertinentes a esfera de ação desses 

atores.  

Com essa nova dinâmica, a CPA objetivou além de uma maior adesão 

no processo auto avaliativo, também maior fidedignidade das informações, uma 

vez que o questionário não se faz tão cansativo. 

Apesar de o questionário ser um instrumento importante para a 

confecção dos relatórios parciais e final da CPA, não é o único processo 

avaliativo que esta comissão possui. A CPA ainda promove a análise dos 

projetos pedagógicos dos cursos da IES, a análise dos relatórios de comissão 

externa de avaliação, bem como as análises dos relatórios e desempenho 

discente no ENADE, contribuindo efetivamente para elaboração dos relatóriosl 

e de norteamento para propostas de melhorias para a mantenedora da IES. 
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O levantamento de informações junto à comunidade externa se dá por 

meio de questionário estruturado direcionado ao levantamento da percepção 

do público externo a respeito dos impactos sócio-educacionais promovidos pelo 

Centro Universitário Redentor em Itaperuna e região. 

Após a obtenção dos dados inerentes do processo de auto avaliação, 

bem como dos dados das avaliações externas (comissão externas de avaliação 

e/ou ENADE) a CPA se reúne afim de elaborar um relatório crítico divulgando 

os resultados previamente analisados por esta comissão. 

 Os relatórios referente ao desempenho docente são encaminhados aos 

coordenadores de curso, que os endereçam de forma sigilosa aos respectivos 

professores. A partir da autoanálise docente, os professores podem demandar 

da instituição, de auxílio para melhoria de seu desempenho junto ao CASA 

para acompanhamento pedagógico ou ingressar no curso de pós-graduação 

em Docência Superior oferecido gratuitamente aos professores pela instituição. 

 Em relação a infra estrutura e demanda docente de esfera 

administrativa, o relatório com a análise feita pela CPA é encaminhado à Pró-

Reitoria, a qual propõe um plano de melhorias a partir dos indicadores 

relatados. 

 O relatório geral também fica disponível no portal da instituição, sendo 

de acesso público para assim atender ao conhecimento dos membros da 

sociedade. Ainda se faz uma divulgação interna mediante palestras em eventos 

acadêmicos, como o Congresso de Iniciação Científica, tendo como público 

alvo discentes, docentes e membros da sociedade. 

3. RESULTADOS 

Os dados obtidos através da aplicação do questionário virtual foram 

tabulados e organizados em gráficos que refletem as porcentagens de 

respostas obtidas de acordo com a seguinte escala: 

0 1 2 3 4 5 6 

Não respondeu Não sei Muito 

ruim 

Ruim Regular Bom Muito 

bom 
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Os gráficos foram organizados em porcentagens a partir da escala de 

satisfação. A seguir são apresentados os dados elaborados de acordo com o 

indicador. 

A auto avaliação, encontra-se implementada de forma excelente, 

apresentando uma elevada adesão por parte dos estudantes, permanecendo 

como nos anos anteriores acima de 90%. Entretanto a adesão do corpo 

docente e técnico administrativo, ainda está abaixo do ideal, alcançando 62% 

do total, decorrente disso, a presente comissão já vem discutindo e estudando 

novas e melhores estratégias na sensibilização desse setor. 

 

3.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

3.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional 
 Em relação ao eixo Planejamento e Avaliação Institucional, a figura 1 

demostra que 45,65% (A) dos estudantes consideram o processo de auto 

avaliação entre bom e muito bom, entretanto, a atuação da CPA necessita de 

maior esclarecimento dos processos e trâmites de atendimento as demandas, 

uma vez que cerca de 22% dos discentes consideram a atuação da presente 

comissão insatisfatório. Outro aspecto é a necessidade de melhoria nos 

processos de divulgação, uma vez que 25% dos alunos desconhecem a 

atuação da presente comissão. 

Entre o corpo docente, a presente comissão encontra-se bem avaliada, 

obtendo mais de 90% de avaliação positiva. Diante dos dados apresentados, 

pode-se constatar que a auto avaliação encontra-se bem estruturada e em 

processo de aprimoramento, visando sempre uma prática que permita uma 

coleta de dados que tenha representação fidedigna da realidade institucional.  
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Figura 1: Percepção dos estudantes (A) e dos docentes (B) sobre atuação da CPA no 
processo de avaliação institucional. 

 Em relação ao processo de auto avaliação, os dados expressam que entre os 

discentes (figura 2A) se faz necessário maiores esclarecimentos sobre o processo e 

melhoria no processo de sensibilização. Já o corpo docente a conscientização dos 

docentes já se mostra mais efetivada (figura 2B) 

  

 

 

Em relação aos projetos e programas de melhorias institucionais 

propostos e executados pela instituição (figura 3A) 47,6% dos discentes 

consideram as melhorias propostas pela instituição como boa ou ótima. Este 

fato pode estar relacionado ao planejamento da IES em cumprir as propostas 
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de melhorias em diferentes prazos de acordo com o grau de complexidade do 

proposto.  

Já entre os docentes, mais de 90%, considera o cumprimento de 

melhorias satisfatório (figura 3B). 

 

Figura 3: Percepção de discentes (A) e docentes (B) sobre o cumprimento das 
ações de melhorias  

 

 

 A figura 4 representa o grau de satisfação dos estudantes em relação ao 

instrumento de auto avaliação. Os dados demostram que 48,94% dos alunos 

consideram o instrumento entre bom e muito bom. Este quadro leva a presente 

comissão a manter a revisão contínua do instrumento, uma vez da necessidade 

de revisão das questões, o que já está sendo discutido e viabilizado pela 

presente comissão. Outro fator que pode justificar este quadro é o fato de que 

algumas das questões formuladas se referem a situações já contempladas pela 

instituição mediante, resultados anteriores apresentados pala CPA. 
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Figura 4: Percepção dos estudantes (A) e dos docentes (B) sobre o grau de 
satisfação com o instrumento de auto avaliação institucional aplicado  

 

 Já entre os docentes (figura 4B), o instrumento apresentou mais de 80% 

de aprovação, demostrando que os docentes encontram-se engajados no 

processo e comprometidos com a efetividade da auto avaliação da IES 

 A auto avaliação está bem implantada e consolidada e faz parte do 

calendário institucional, constituindo um integrante da rotina da comunidade 

acadêmica. No entanto verifica-se ainda uma adesão do corpo docente aquém 

do esperado, exigindo da presente comissão a definição de novas estratégias 

para mobilização deste setor da comunidade acadêmica. 

 Um ponto considerado ainda como fragilidade no processo de auto 

avaliação está relacionado ao setor da Pós-graduação, que ainda encontra-se 

em implementação de instrumento digital. Este setor por suas características 

exige uma adaptação do sistema para que os alunos possam ter acesso ao 

questionário de auto avaliação. A referida adaptação encontra-se em 

desenvolvimento, havendo uma previsão de adequação para o ano de 2019. 

 
 

3.2 EIXO 2: PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

3.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
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 A UniRedentor apresenta uma coerência plena entre a missão proposta 

e objetivos estabelecidos no PDI, de forma que sua inserção no contexto 

socioeconômico regional vem promovendo, desde sua fundação, uma melhoria 

contínua nas perspectivas da população da região, a qual tem acesso a ensino 

de qualidade (constatado pelos resultados das avaliações externas), sem 

necessidade de deslocamento residencial.  

 Este fato pode ser evidenciado na figura 5 (A), onde verifica-se que 

50,07% dos alunos consideram boa ou muito boa a contribuição da IES no 

desenvolvimento cultural e socioeconômico regional. O mesmo pode ser 

visualizado em relação ao professores, dos quais 95% dos respondentes 

consideram as práticas voltadas para este item bom e muito bom (figura 5B), 

este indicador demonstra de modo efetivo o quanto a IES se faz relevante no 

contexto regional. 

  

 

Figura 5: Percepção dos estudantes (A) e professores e funcionários (B) sobre o 
reflexo da IES no desenvolvimento socioeconômico regional. 

 

 Em relação a percepção da comunidade externa sobre os impactos da 

UniRedentor na cidade e região, pode ser verificado que 95,3% do público 

entrevistado consideram que a IES trouxe melhorias para a população, dentre 

os quesitos mais citados foi a oferta de ensino de qualidade, a oferta de 

empregos e a oferta de melhores serviços de saúde junto às UBS conveniadas. 
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Esses dados demostra que a IES vem alcançando sua missão de promover o 

desenvolvimento regional e cumprindo os objetivos propostos no PDI. 

Verifica-se ainda a coerência entre o estabelecido no PDI e a oferta de 

cursos de graduação e pós-graduação, uma vez que a IES mantem-se em 

constante análise e avaliação dos PPC dos cursos de graduação, bem como 

atende a demanda dos egressos com o oferecimento de cursos de pós-

graduação em conformidade com as exigências do mercado de trabalho, sendo 

considerado por 44,77% dos graduandos como sendo boa ou muito boa. 

 A IES, apresenta implementado e efetivado o Programa de Iniciação 

Científica, o qual desde 2010 vem estimulando a pesquisa e publicação de 

trabalhos acadêmicos. Em relação a este incentivo 52,09% dos estudantes 

consideram como sendo bom ou muito bom e apenas 8,96% alegam 

desconhecimento sobre o programa (figura 6).  

 

Figura 6: Incentivo e oferta de atividades relacionada a iniciação científica 

Em relação ao incentivo à publicação, a UniRedentor conta com uma 

revista eletrônica própria (REINPEC), de forma a estimular e incentivar a 

divulgação da produção acadêmica desenvolvida. 

 

3.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 A figura 7 (A) representa a percepção dos estudantes da manifestação 

da IES de suas práticas em relação a Responsabilidade Socioambiental, 

evidenciando que boa parte do corpo discente considera boa ou muito boa tal 
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comprometimento, atendendo de forma satisfatória 57,51% dos alunos. 

Entretanto os dados demostram que uma porção ainda considerável dos 

alunos desconhecem o assunto 22,99%, o que demanda melhor comunicação 

por parte da IES, bem como maior incentivo a participação de tais eventos. 

 Em relação ao corpo docente (figura 7 B), a maioria considera a 

participação como boa ou muito boa (88%) Fato que se justifica pelo 

envolvimento mais estreito desse setor com tais práticas. Esta percepção 

manteve-se similar ao verificado nos períodos anteriores. 

 

Figura 7: Percepção dos estudantes (A) e professores (B) em relação a participação 
da comunidade acadêmica em projetos sociais. 

 
  
 A percepção dos discentes em relação as oportunidades para inserção 

de estudantes com situação econômica desfavorecidas, demostram que 

58,94% dos estudantes consideram as estratégias como boa e muito boa 

(figura 8), sendo observado uma melhoria dos trabalhos da instituição em 

relação as políticas de incentivo a permanência. 

22,99% 

5,03% 5,22% 

24,87% 

40,46% 

17,05% 

Responsabilidade 
Social 

Série1

0% 0% 0% 
11% 

44% 44% 

Responsabilidade 
Social 

Série1

A B 



   

22 
 

 
Figura 8: Percepção dos estudantes em relação as oportunidades de inserção  para 

estudantes economicamente desfavorecidos 

 
 A IES ainda encontra-se atuante junto aos Conselhos: Municipal de Meio 

Ambiente, de Ação Social, Municipal de Educação, Municipal de Saúde e de 

diversas secretarias municipais como por exemplo esporte e lazer, o que 

mostra a contribuição da IES em discussões voltadas para promoção de 

melhoria da qualidade ambiental, da educação, esporte, lazer e saúde na 

região. Ainda propõe e sedia fóruns e reuniões para discussão de estratégias 

que venham a promover melhoria da qualidade de vida para a população. 

 A presente comissão ainda verifica uma prática bem estabelecida e 

considerada exemplar no que se refere a inclusão social, uma vez que a IES 

mantem um departamento específico (CASA) para atender as mais diversas 

demandas que o estudante possa ter, indo desde as necessidades específicas 

de aprendizagem até articulação financeira, o que evidencia uma política ativa 

da instituição na promoção de oportunidades ao estudante de ter um bom 

desempenho acadêmico, além de manter a permanência do aluno da 

instituição. 

 A análise dos PPC dos cursos de graduação evidenciou a oferta de 

disciplina que trata dos aspectos étnico-raciais (Relações Étnico-Raciais no 

Brasil), em conformidade com a legislação (Lei Nº 9.394/96, com a redação 

dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 

1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004).  
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 Contempla ainda de forma satisfatória a discussão sobre Direitos 

Humanos, através de disciplina oferecida, além da adesão ao pacto 

universitário de Direitos Humanos, sendo esse eixo de discussão plenamente 

atendido pela IES. 

 Outro ponto forte verificado é o atendimento pleno do Respeito a 

Pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista, sendo essa prática 

atendida pela oferta de disciplina (Transtorno do Espectro Autista), bem como 

pelo trabalho desenvolvido pela Clinica Escola da UniRedentor (CACI), sendo 

esta, referência de atendimento no Brasil.  

 A UniRedentor ainda promove programa de internacionalização através 

do convênio com a Universidade de Winipeg (CANADÁ), por meio do qual 

oferece aos estudantes diversos programas de intercâmbio. 

 
 

3.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

3.3.1 Dimensão 2: Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
 A presente comissão estabelece uma periódica participação em reuniões 

de todos os órgãos colegiados, através das quais verifica uma prática de 

constante revisão dos documentos institucionais e das práticas e estratégias de 

gestão, visando sempre a melhor adequação dos componentes curriculares, de 

modo a atender as normatizações legais dos respectivos cursos e oferecer aos 

estudantes a melhor formação possível. 

 Por meio de documentação, é possível verificar ainda que a IES, busca 

de forma constante a oferta de cursos de pós graduação que atenda as 

demandas específicas do mercado, sendo os mesmos analisados e aprovados 

por órgãos colegiados formados por representantes de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica. 

 A UniRedentor contempla o eixo da pesquisa por meio dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso, os quais passam por análise prévia pra verificação do 

valor agregado a pesquisa proposta, além de manter em curso desde 2010 um 

programa de Iniciação Científica, o qual anualmente abre edital regulamentado 

e contempla com incentivos próprios cerca de 10 projetos de pesquisa.  
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 A IES ainda estabelece uma política de incentivo à participação de 

encontros acadêmico-científicos para apresentação de trabalhos decorrentes 

das pesquisas desenvolvidas, além de promover anualmente o Congresso de 

Iniciação Científica, o qual possibilita divulgação de conhecimentos gerados 

com as atividades de pesquisa, tanto para o público interno quanto externo. O 

evento ainda possibilita integração entre as diversas áreas do conhecimento 

que envolvam os cursos de graduação da IES. 

 A UniRedentor mantem operante diversos canais de comunicação tanto 

com a comunidade interna quanto externa. Por meio de cartazes e murais, pelo 

site e ainda mantendo aberto o canal de ouvidoria, através do qual a 

comunidade acadêmica pode de imediato fazer suas colocações e 

reivindicações, sendo estas direcionadas aos setores de competência, os quais 

articularão o devido retorno. A figura 9 evidencia que a avaliação desses meios 

de comunicação, tanto externa quanto interna, estão a contento da maior parte 

da comunidade acadêmica, com avaliação positiva por mais de 40% dos 

estudantes. 

 Entretanto a porcentagem de estudantes que consideram estes meios 

como regular, exige que as estratégias sejam continuamente avaliadas e 

atualizadas. 

 

Figura 9: Avaliação dos meios de Comunicação promovidos pela UniRedentor;  
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 A UniRedentor, através do Departamento CASA, oferece ao estudante 

uma política de apoio integral. Constituindo de uma equipe multidisciplinar, o 

CASA está estruturado para atender as mais diversas demandas do aluno, 

tanto no que se refere a organização da sua rotina de estudos, passando por 

estratégias diferenciadas para aqueles que apresentam necessidades 

específicas para a aprendizagem, adequação dos aspectos financeiros e 

acompanhamento dos egressos.  

 A figura 10, indica que 47,03% dos estudantes consideram os serviços 

do CASA variando de bom a muito bom. Em relação a avaliação considerada 

regular, foi de 19%, o que indica a necessidade de alguns ajustes na dinâmica 

do departamento. 

 

Figura 10: Grau de satisfação dos estudantes em relação aos serviços oferecidos pelo 
departamento CASA 

 

 Em relação aos programas de financiamento viabilizados pela 

instituição, a figura 11 demonstra o grau de satisfação plena dos estudantes 

uma vez que 56,91%, dos respondentes considera o programa bom ou muito 

bom, demonstrando o empenho do departamento em viabilizar as demandas 

dos estudantes e a consciência de sua importância no atendimento da gestão 

da permanência do estudante, bem como na oferta de oportunidade de cursar 

o nível superior. 
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Figura 11: Percepção dos estudantes em relação ao atendimento e oferta dos 
programas de financiamento. 

 

 A instituição ainda conta com um programa de nivelamento oferecido ao 

ingressantes nos primeiros períodos dos cursos de graduação, por meio do 

qual são oferecidas disciplinas de revisão de conteúdos básicos do ensino 

médio.  

 O programa de monitoria encontra-se implementado e devidamente 

ativo, oferecendo aos estudantes recursos para melhorar seu desempenho em 

disciplinas consideradas com alto grau de dificuldade. O programa de monitoria 

é considerado bom ou muito bom por 52% dos alunos (Figura 12). Entretanto, a 

porcentagem de parecer regular é de 21,05%, demostrando que o setor 

responsável necessita de rever os processos de modo a melhorar tal oferta 

 

Figura 12: Percepção dos estudantes quanto a oferta de monitoria 

 

 Em relação a política dos Egressos, a UniRedentor mantém o projeto 

Expertise, o qual estabelece um acompanhamento da trajetória dos egressos. 
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A figura 13 demonstra que 48,98% dos estudantes consideram o programa 

bom ou muito bom. Entretanto 20,70% ainda avaliam esse acompanhamento 

como regular e outros 21,01% ainda desconhecem o programa. 

 

Figura 13:  Percepção dos estudantes sobre as políticas de acompanhamento dos 
egressos 

 

 Já a figura 14 representa como os estudantes consideram as políticas de 

estágio e inserção do egresso no mercado de trabalho, sendo que 52% dos 

estudantes consideram tais políticas como boas ou muito boas. Entretanto, fica 

registrado que muitos dos estudantes no período de prática de estágio ainda 

não apresentam maturidade adequada para o desempenho do mesmo, sendo 

este critério um fator que justifica os valores relacionados a avaliação Regular 

ou mesmo ruim deste indicador. 

 
Figura 14: Percepção dos estudantes sobre a prática de estágio 

 
 Ainda em relação ao preparo para o mercado de trabalho, a figura 15 

demonstra que mais de 50% dos estudantes consideram bom ou muito bom o preparo 
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profissional no que ser refere a discussões éticas, ao trabalho em equipe, ao incentivo 

a reflexão e raciocínio crítico e a relação teoria e prática. Este dado confirma o 

empenho da gestão no estabelecimento de metodologias voltadas para o perfil do 

egresso definido no PPC dos cursos, buscando sempre a formação de profissionais 

aptos e voltados para a melhoria da sociedade. 

 
Figura 15: Percepção dos estudantes sobre o preparo para o mercado de trabalho 

 
 A figura 16 representa diversos aspectos da atuação dos docentes da 

Uni Redentor. A visualização dos dados demonstra que todos os fatores foram 

avaliados como bom ou muito bom pela maioria dos alunos (acima de 70%), 

evidenciado um comprometimento por parte do corpo docente com a prática de 

ensino e com o aprendizado dos estudantes.  

Este fato mostra que os professores estabelecem uma estreita relação 

com a IES, apresentando empenho e dedicação nas relações com os alunos, 

integrados com as políticas de ensino e consequentemente com a boa 

formação dos estudantes. 
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Figura 18: Avaliação por parte dos estudantes sobre diversos aspectos da prática 
docente 

 
 Em relação a avaliação realizada com os alunos de pós-graduação, 

apesar do processo digital ainda estar em andamento, os dados obtidos por 

meios físicos demonstram elevado grau de satisfação em relação a prática dos 

docentes, porcentagens variando entre 60 e 100% consideram o desempenho 

dos professores como sendo bom ou ótimo. 

 A figura 19 apresenta dados relacionados a percepção dos estudantes 

em relação a oferta de estágios e intercâmbios. Os dados permitem verificar 

que aproximadamente 40% dos estudantes considera tal oferta boa ou muito 

boa, entretanto uma porcentagem considerável ainda desconhecem os 

programas (22%) e cerca de 16% consideram regular. Diante disso, essa 

temática pode ser melhor discutida e medidas de melhoria podem ser 

trabalhadas pela IES 
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Figura 19: Percepção dos alunos em relação a oferta de intercâmbios e estágios 

dentro e fora do país. 

 

 Em relação a disponibilidade de bibliografias, a figura 20 demostra que 

mais de 50% dos estudantes consideram a oferta de títulos físicos ou virtuais 

adequada a demanda dos cursos. Isso demostra a preocupação da IES em 

oferecer bibliografias atualizadas e de fácil acesso por meio de recursos 

digitais. 

 

  
Figura 20: Percepção dos estudantes em relação a disponibilidade de 
bibliografias 
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  Ainda  em relação ao ensino, os dados da auto avaliação demostram a 

preocupação e o comprometimento da instituição em trabalhar práticas de 

ensino e aprendizagem diferenciada por meio de metodologias ativas. Os 

dados expressos na figura 21 demonstram que mais de 50% dos estudantes 

consideram boas ou muito boas a qualidade das metodologias de ensino 

empregadas e as experiências de aprendizagem diferenciadas.  

 

 
Figura 21: Metodologias de ensino empregadas  
 
 Esta percepção pode ser corroborada com informações obtidas junto ao 

corpo docente (figura 22) que relatam sua maioria (92,63%) ser estimulado a 

aplicação de metodologias de ensino diversificadas e ativas. 

 
Figura 22: Aplicação de metodologias ativas de aprendizagem por parte dos 

docentes. 
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 A figura 23 representa dados relacionados ao setor de EaD da UniRedentor, 

ilustrando a percepção dos estudantes quanto a aspectos voltados ao processo de 

ensino e aprendizagem. 

 Em relação ao questionamento sobre as atividades propostas, um percentual 

acima de 50% considera satisfatório a forma como as atividades são propostas e os 

prazos para envio das mesmas. 

 Em relação aos materiais didáticos, como as videoaulas, a maioria dos 

estudantes 55,7% dos estudantes consideram a qualidade dos vídeos boa ou muito 

boa. 

 

 
Figura 23: Percepção dos estudantes de EaD quanto aos recursos educacionais para 
o processo de aprendizagem. 
 

 Já a figura 24, especifica outros aspectos do Ensino à Distância, representando 

questionamentos relacionados a Biblioteca Virtual, com 68,4% dos alunos 

considerando tal recurso bom ou muito bom.  
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Em relação a plataforma Blackboard, 80% dos estudantes consideram a 

plataforma muito boa ou boa, demostrando que os recursos virtuais atendem a 

contento as demandas dessa modalidade. 

 

Figura 23: Representação do grau de satisfação dos estudantes de EaD em relação 

aos aspectos de ensino e aprendizagem. 

 

 Em relação a atuação dos professores e ao atendimento do Suporte Técnico, 

os alunos demonstram plena satisfação em relação ao retorno das demandas tanto 

dos professores, quanto em relação as dúvidas de navegação da plataforma. 

 

3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

A figura 24, apresenta dados relacionados aos processos de 

comunicação internos, externos e a imagem da IES perante a comunidade 

acadêmica e comunidade civil. Pode-se perceber que na percepção dos 

estudantes os processos de comunicação encontram-se bem implementados e 

atuando de forma satisfatória, uma vez que mais de 50% dos estudantes 

consideram este parâmetro bom ou muito bom. 
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Figura 24: Percepção dos estudantes sobre os processos internos de comunicação da 
IES 

 
3.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 
 
 A figura 25 apresenta dados relacionados a satisfação no atendimento 

por diversos setores da IES. Como pode ser visualizado, o atendimento em 

geral, é considerado bom ou muito bom, destacando apenas o atendimento 

pelos funcionários do setor financeiro que apresenta um grau de satisfação 

inferior a 50%. Sendo assim, este setor ainda necessita de atenção por parte 

da gestão. 
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Figura 25: Percepção dos estudantes em relação ao grau de satisfação com o 

atendimento em diversos setores da IES. 
 
 
 
 

3.4 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

3.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 
 A UniRedentor vem estabelecendo uma política consistente em relação 

a capacitação e aperfeiçoamento docente, mantendo a oferta constante de 

orientações didático-pedagógicas aos professores através dos profissionais do 

departamento CASA, além da oferta gratuita do curso de Especialização em 

Docência Superior. 

 Ainda são viabilizados incentivos aos docentes à participação de 

congressos e eventos científicos externos, por meio de ajuda de custos com 

transporte e estadia, o que pode ser identificado na figura 26, a qual evidencia 

que mais de 60% dos docentes que responderam a auto avaliação institucional 

encontram-se plenamente satisfeitos com tais ações. 
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Figura 26: Incentivo ao docente à participação de eventos acadêmicos e de 
aperfeiçoamento por parte dos professores 

 
A UniRedentor mantém representatividade de todos os setores 

acadêmicos nos colegiados superiores e de órgãos de gestão. Os NDE 

encontram-se implementados e atuantes em todos os cursos de graduação, 

bem como os Colegiados de Curso, os quais contam com representante 

discente. Outro aspecto diferenciado é a implementação do grupo de gestores 

de turmas, tendo como integrantes alunos eleitos por cada período em curso. 

Os gestores realizam reuniões periódicas com os coordenadores de curso para 

apresentação das demandas de cada período. 

  

Figura 27: Percepção dos estudantes sobre a representação e atividades do 
Colegiado dos cursos. 
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 O controle e registro acadêmico constitui um setor sólido, atendendo a 

contento as demandas da graduação. O setor apresenta total informatização 

atendida pelo sistema WAE, que de acordo com os dados da figura 28 atende 

a contento 58,83% dos estudantes. 

 

Figura 28: Percepção dos estudantes sobre o sistema WAE/alunonet 

 

3.4.2: Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 Em relação a sustentabilidade financeira e o direcionamento dos 

recursos, a instituição apresenta um programa de melhorias contínuas, que 

envolvem a ampliação das instalações físicas como salas de aula, sanitários e 

espaço de convivência para os alunos e funcionários. Demonstrando uma 

excelente saúde financeira de acordo com balanço patrimonial e 

demonstrativos contábeis apresentados pelo Conselho Superior em reunião 

com a CPA. 

 A figura 29 (A) representa a percepção dos estudantes em relação aos 

investimentos da instituição em infraestrutura, sendo que 45,08% consideram 

tais investimentos bom ou ótimo. Já em relação ao corpo docente (figura 29 B) 

registra-se plena satisfação em relação a esse critério, com 87% dos 

professores considerando tais ações como boas ou muito boas, padrão de 

respostas similar aos observados nos períodos anteriores. 

  

Avaliações documentais ainda evidenciam uma reformulação no espaço 

físico da biblioteca para melhor atender o estudante em relação ao acesso ao 
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acervo. Constata-se também que tanto alunos quanto professores consideram 

boa a atualização do acervo. 

 

  

Figura 29: Percepção de estudantes (A) e docentes e funcionários (B) em relação aos 
investimentos em infra estrutura. 

 

 A UniRedentor apresenta um plano de carreira docente bem estruturado, 

sendo o mesmo de conhecimento dos professores. O plano de carreira 

encontra-se em processo de homologação no Ministério do Trabalho, 

entretanto encontra-se em vigor desde o dia 18 de novembro de 2014. 

 Em relação ao trabalho desenvolvido pelo setor de Recursos Humanos e 

a satisfação em relação ao potencial de desenvolvimento pessoal, os dados 

representados na figura 30 demostra plena satisfação por parte dos docentes 

da IES. 
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Figura 30: Grau de satisfação em relação a clareza das informações prestada pelo 
RH, e o potencial de desenvolvimento pessoal. 

 
 Outro aspecto avaliado pela CPA foi o grau de satisfação dos 

coordenadores dos cursos de graduação. A figura 31 apresenta a percepção 

dos estudantes (A) e docentes (B) sobre o desempenho dos coordenadores. 

Os dados demostram que 44,1% dos estudantes consideram a atuação dos 

coordenadores como boa ou ótima, entretanto 11,91% consideram esse 

desempenho como ruim ou muito ruim e 20,17% o consideram regular.  

Tais dados levam a necessidade de melhores esclarecimentos sobre as 

competências da coordenação de curso, uma vez que muitos estudantes 

podem não compreender a estrutura organizacional da instituição e atribuir 

funções indevidas aos coordenadores.  
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Figura 31: Percepção dos estudantes (A) e docentes (B) sobre o desempenho dos 
coordenadores de curso 

 
 Já o corpo docente demostra estar plenamente satisfeito com a atuação de 

seus coordenadores, uma vez que 96% dos professores consideram o desempenho 

da coordenação bom ou muito bom. Este dados confirma a integração e o fácil acesso 

entre estes setores, confirmando o bom ambiente de trabalho e o diálogo aberto entre 

o gestor dos cursos e seu corpo docente. 

 Em relação a gestão dos cursos de pós-graduação, o atendimento aos 

estudantes, bem como a satisfação em relação as demandas relacionadas a 

secretaria e coordenação, mostram que cerca de 60% dos alunos consideram que o 

retorno das solicitações está entre bom e ótimo, demostrando o empenho da IES na 

oferta deste serviço. 

 

3.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

3.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura física 

 Em relação a infraestrutura, a percepção dos estudantes demostra que 

uma considerável porção dos discentes se mostrarem satisfeitos ou até mesmo 

plenamente satisfeitos.  

Em relação a estrutura física das salas de aula, os fatores climatização e 

iluminação foram avaliados como bom ou mesmo muito bom pela maioria dos 
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alunos (acima de 60%), entretanto a manutenção desses elementos deve se 

manter constante (figura 32). 

 

Figura 32: Percepção dos estudantes sobre a infraestrutura de sala de aula (A) 
iluminação das salas; (B) climatização da sala de aula 

 

 Em relação aos demais elementos de infraestrutura avaliados, a IES 

apresenta um espaço adequado aos docentes, com mobiliário que permite o 

descanso nos intervalos, bem como local destinado a realização de atividades 

pelos docentes de tempo integral e atendimento à alunos. Os ambientes em 

questão constam com iluminação e climatização adequados, além de mobiliário 

que atendem as demandas de trabalho (computadores e mesas). 

 A estrutura destinada as atividades da Comissão Permanente de 

Avaliação atendem plenamente a demanda desta comissão, constando de sala 

privada com adequada iluminação, climatização, informatização e mobiliário.  

 A figura 33, representa a percepção dos estudantes em relação as 

instalações físicas da IES. Os dados demostram que em relação ao espaço e 

organização das instalações, o grau de satisfação dos estudantes é bom ou 

muito bom, para mais de 50% dos respondentes. A quantidade e qualidade dos 

bebedouros constitui um ponto de fragilidade, necessitando de mais atenção 

por parte da gestão. 
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Figura 33: Análise dos estudantes em relação a estrutura física da IES 

 

 

 

Figura 34: Percepção dos estudantes sobre os investimentos em Manutenção 
e Ampliação predial 
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Em relação a plataforma virtual Blackboard, na qual os professores 

podem disponibilizar materiais, evitando o excesso de xérox por parte dos 

alunos, a avaliação desse recurso demostra que 66,26% (figura 35) dos 

estudantes consideram o ambiente virtual como bom ou muito bom, 

demostrando o investimento da instituição em novas tecnologias que viabilizam 

o processo de ensino e aprendizagem. Vale ressaltar que a aquisição da 

plataforma Blackboard foi decorrente de dados levantados pela presente 

comissão em avaliações anteriores nas quais o sistema anterior foi 

considerado insatisfatório 

 

  

Figura 35: Percepção dos estudantes sobre plataforma Blackboard  
 

 Em relação ao setor de tecnologia da informação, no último ano houve 

uma melhora significativa nos serviços de rede e de acesso a internet. 

Havendo uma maior variedade de redes para acesso de professores e alunos. 

Outro fator de destaque é as salas de aula equipadas com recursos 

audiovisuais fixos, o que facilita a atividade docente. 

O departamento ainda consta com a oferta de CHARGEMATES 

(laboratórios de informática móveis), os quais atendem as demandas das aulas 

que requerem equipamentos computacionais. A avaliação dos alunos desses 

equipamentos demonstram que a porcentagem de estudantes que consideram 

9,62% 
4,63% 3,73% 

19,99% 

40,18% 

21,84% 

Avaliação da Blackboard 

Série1



   

44 
 

este recurso como sendo bom ou muito bom é de em torno de 47%% (Figura 

35). 

 

Figura 36: Percepção dos estudantes sobre os laboratórios móveis de informática 

 

 Em relação ao laboratórios para aulas práticas, a figura 37 (A) 

demonstra que boa parte dos alunos consideram o ambiente bom ou muito 

bom (46,29%), entretanto a instituição vem mantendo uma política contínua de 

revisão e adequação dos laboratórios de forma que os mesmos possam 

atender a contento a demanda. 

 Em relação a avaliação do corpo docente, cerca de 60% avaliou a 

estrutura laboratorial como boa ou ótima, neste critério, muitos docentes, cerca 

de 20-25% opinaram desconhecer o assunto, provavelmente por atuarem em 

disciplinas que não requerem a utilização de laboratório (figura 37 B). 
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Figura 37: Percepção dos estudantes (A) e dos professores (B) em relação a 
infraestrutura física da IES: laboratório 

  

 Apesar das avaliações em relação aos laboratórios se mostrarem na 

escala do regular, a instituição se mostra em constante atualização desse setor 

com a reformulação de alguns laboratórios já concluídas e ainda um plano de 

melhorias programado para 2019.   

Em relação a percepção dos professores quanto as instalações físicas, 

cerca de 80% dos respondentes consideram os espaços como cantina, área de 

convivência, vestiários e copa/cozinha entre bom e muito bom. Ressaltando 

que em expansão predial realizada no final de 2017, a área destinada ao 

intervalo dos funcionários foi ampliada, possibilitando maior conforto e 

integração entre os mesmos.  

  A expansão das instalações físicas, a UniRedentor, apresenta um 

projeto de ampliação predial já em andamento com a construção de novas 

salas de aula, além de melhorias na área de convivência que atenderá tanto a 

estudantes quanto funcionários, fazendo parte desse projeto a construção de 

um auditório com maior capacidade. 

 Em relação a acessibilidade, a figura 38, mostra que 51,85% dos 

discentes consideram a estrutura física atende satisfatoriamente aos requisitos 

de acessibilidade, apesar disso a IES estabelece através do NA um plano 
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constante de verificação das instalações físicas a partir do qual são propostas 

ações de melhoria. 

 

Figura 38: Percepção dos discentes sobre a acessibilidade nas instalações 

 

4. AÇÕES PARA 2019 COM BASE NOS DADOS DE 2018 

O Centro Universitário Redentor vem por meio da análise dos resultados 

obtidos nas avaliações externas (de curso, IES, desempenho dos estudantes), 

bem como através dos dados da Auto avaliação, desenvolvendo práticas para 

serem aplicada como instrumentos de Gestão, que contribuem de forma 

dialógica e integrada para o processo de fortalecimento da gestão, 

desenvolvendo mecanismos que atendam as exigências feitas pelos órgãos 

reguladores do Ensino Superior, Sociedade e Mercado. 

 Essas ações tiveram como força motriz a crença em construir 

conhecimento legítimo e fidedigno, passíveis de credibilidade para a tomada de 

decisões. As informações levantadas no processo de Auto avaliação são 

divulgadas e compartilhadas com toda a comunidade acadêmica, direção, 

órgão superior e Ministério da Educação. 

 A partir da análise dos dados aqui apresentados a Gestão da IES terá 

informações e direcionamento na construção de um plano de ações que 

priorize a melhoria dos indicadores representados com fragilidade.  

 A partir do segundo relatório parcial que deverá ser entregue em 2020, 

poderá ser estabelecido pela presente comissão um planilha de 
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potencialidades e fragilidades, de modo a contribuir mais efetivamente para a 

Gestão Acadêmica.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de Auto avaliação da UniRedentor encontra-se bem 

consolidado, gerando informações, indicando fragilidades e potencialidade nas 

políticas instituídas pela IES, o que viabiliza uma importante ferramenta para o 

processo de gestão. 

A Comissão Permanente de Avaliação da UniRedentor, através do 

levantamento de dados consegue estabelecer um reflexo da realidade 

institucional, de forma a salientar os aspectos que necessitam de ações 

visando melhorias. 

A partir do conhecimento da realidade da IES, pode-se perceber uma 

melhoria contínua nas políticas de ensino, pesquisa e extensão, bem como no 

atendimento ao estudante. Outro elemento que apresentou melhorias 

perceptíveis se refere a infraestrutura física, com ampliação de espaços e 

adequação de ambientes à demanda do aluno. 

Entretanto, alguns aspectos ainda carecem de revisões e melhorias no 

que se refere as estratégias institucionais e a aferição do instrumento de 

levantamento de dados. A CPA ainda encontra dificuldades na coleta de dados 

dos alunos de pós graduação, exigindo desta comissão uma revisão do 

instrumento. 

A estrutura física dos laboratório ainda requer uma retificação contínua 

para melhor atender as aulas práticas. 

Outro aspecto de relevância é a implementação no atual ciclo avaliativo 

de um efetivo levantamento de dados junto a comunidade externa, buscando 

assim conhecer a percepção da sociedade em relação a UniRedentor. 

De modo geral a auto avaliação realizada na UniRedentor vem se 

mostrando um instrumento prático para as medidas de gestão, sendo 

considerada pela Reitoria um elemento essencial na busca constante por 

melhorias em prol de um ensino de excelência. 
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A partir dos dados parciais dos dois primeiros anos do ciclo avaliativo 

2018-2020, a presente comissão buscará uma avaliação comparativa dos 

parâmetros estudados de modo a elaborar um plano de ação integrada para 

favorecer as análises da Gestão institucional 


