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1. INTRODUÇÃO

Esta é o 1º relatório parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Autônomo
do Brasil – UniBrasil, correspondente ao triênio 2018 - 2020. O processo de
autoavaliação da instituição é conduzido pela Comissão Própria de Avaliação – CPA e
conta com a participação de toda a comunidade acadêmica, conforme determina a Lei
10.861/04 do SINAES ‐ Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.
O documento está organizado nos cinco tópicos, correspondentes aos cinco
eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.8615,
conforme na nota técnica INEP/DAES/CONAES nº 065/2014. Para desenvolver o
processo avaliativo a CPA fundamentou-se nos seguintes documentos, dispostos na
ordem de consideração: Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, Projeto
Pedagógico Institucional – PPI, e Projetos Pedagógicos de Curso – PPC.
Os resultados apresentados neste documento são informações, pesquisas e
consultas públicas realizadas na comunidade acadêmica ao longo do ano de 2018. A
apresentação e análise dos dados ao ano de 2018 serão realizados no item 4 que
consiste na análise dos dados.
No Centro Universitário Autônomo do Brasil - UniBrasil o projeto de avaliação,
tem por objetivo transformar a Instituição para que caiba um ambiente de avaliação
constante e transparente, onde todos se expõem em particular a julgamentos externos
(PPI, 2009-2018).
Nessa perspectiva a comunidade acadêmica desenvolve uma cultura da
avaliação crítica, que possibilita indicar caminhos com maior precisão para a solução dos
problemas e proporcionar avanços na qualidade da educação.
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Autorização Portaria
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CREDENCIAMENTO CENTRO UNIVERSITÁRIO

1024

08/12/2014

CREDENCIAMENTO PARA A MODALIDADE EAD

673

06/08/2014

Recredenciamento
tramitando 201718757
Recredenciamento
tramitando 201814638
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D.O.U
.
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Bacharelado
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30/05
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16/03
/2004

265

04/04
/2017

Administração EAD

1210184

Bacharelado

200

464

08/08
/2014

1208

27/11
/2017

Arquitetura e
urbanismo

1330006

Bacharelado

120

16

14/05
/2015

Biomedicina

94925

Bacharelado

100

143

01/06
/2006

1913

19/11
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02/01
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Ciências contábeis

49086
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29/10
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Comunicação social jornalismo
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Bacharelado
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13/06
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Comunicação social publicidade e
propaganda
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300
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26/03
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01/03
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265

04/04
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86896

Bacharelado

120

2663

28/07
/2005

465

01/04
/2009

265

04/04
/2017

Curso

Administração

PROCESSO
TRAMITAÇÃO eMEC EM 2018
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Direito

21233

Bacharelado

540

261

09/03
/2000

3538

01/11
/2004

265

04/04
/2017

Educação física

83920

Licenciatura

200

1301

20/04
/2005

370

19/03
/2009

1091

30/12
/2015

Educação física

95151

Bacharelado

250

203

08/06
/2006

370

19/03
/2009

821

02/01
/2015

Enfermagem

86902

Bacharelado

200

2666

28/07
/2005

707

20/05
/2009

821

02/01
/2015

Engenharia agronômica

1443177

Bacharelado

240

10

18/04
/2018

Engenharia civil

1186553

Bacharelado

120

620

25/11
/2013

Engenharia de
produção

1160214

Bacharelado

100

119

18/03
/2013

Engenharia elétrica

1322245

Bacharelado

180

7

09/01
/2015

Reconhecimento
tramitando
201814638

Engenharia mecânica

1186575

Bacharelado

120

497

01/10
/2013

Reconhecimento
tramitando
201709564

Farmácia

89484

Bacharelado

100

4117

01/12
/2005

302

09/03
/2009

821

02/01
/2015

Fisioterapia

89482

Bacharelado

100

4116

01/12
/2005

1145

26/08
/2010

821

02/01
/2015

Gestão de turismo

1169193

Tecnológico

120

279

28/12
/2012

Medicina veterinária

1409835

Bacharelado

240

18

23/08
/2017

Nutrição

86900

Bacharelado

240

2665

28/07
/2005

795

14/11
/2008

821

02/01
/2015

Pedagogia

56724

Licenciatura

150

2638

20/09
/2002

993

09/05
/2006

1091

30/12
/2015

Psicologia

96857

Bacharelado

150

584

06/09
/2006

432

24/10
/2011

265

04/04
/2017

Publicidade e
propaganda
Relações públicas

47539

Bacharelado

650

545

592

53358

Bacharelado

200

724

26/03
/2001
15/03
/2002

01/03
/2005
09/05
/2006

Secretariado executivo

57836

Bacharelado

150

3226

25/11
/2002

993

Serviço social

83281

Bacharelado

100

905

18/03
/2005

Sistemas de
informação

57900

Bacharelado

120

3252

28/11
/2002

Bacharelado

100

Odontologia

Renovação Rec.
tramitando
201813134

Reconhecimento
tramitando
201709563
546

15/08
/2018

Curso em fase de
extinção

311

04/08
/2011

Curso em fase de
extinção
Curso em fase
de extinção

09/05
/2006

265

04/04
/2017

Curso em fase
de extinção

272

04/03
/2009

821

02/01
/2015

Renovação Rec.
tramitando
201816767

744

22/03
/2006

1091

30/12
/2015

993

Autorização
tramitando
201809446
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

Em 2004, foi aprovada a Portaria nº 2051/MEC, 09 de julho 2004, que
regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES). O SINAES foi instituído na Lei n o 10.861, de 14 de abril de
2004 e prevê a criação de comissões próprias de avaliação (CPA) com o objetivo de
proceder à auto avaliação nas instituições de ensino superior (IES).
O sistema de Avaliação Institucional do Centro Universitário Autônomo do Brasil
– UniBrasil, é dividido em quatro módulos e vem sendo aplicado semestralmente, desde
a sua fundação (2000). De posse dos dados e informações a CPA faz as análises e eles
são discutidos com os gestores para compor a correção de rumos dos processos e
rotinas da Instituição. Portanto, a identificação das dificuldades, realizações e avanços
dos diferentes setores da Instituição servem de base para ações de melhoria.
A avaliação institucional segue as orientações contidas no PDI (2014-2018) e é
desenvolvida nos seguintes módulos:

MÓDULO
Módulo I

ABRANGÊNCIA
Avaliação por parte do corpo discente da Instituição sobre o corpo
docente
Avaliação por parte do corpo docente da Instituição sobre as turmas,

Módulo II

coordenação de cursos e infraestrutura. Além das atividades de
ensino, pesquisa e extensão que participam.
Avaliação por intermédio de variáveis e indicadores acadêmicos

Módulo III

qualitativos e quantitativos, obtidos via sistema de dados e
informações da Secretaria Geral, Pró-Reitoria de Graduação e
Coordenação dos cursos.
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Avaliação por intermédio de variáveis e indicadores de desempenho
Módulo IV

global da Instituição, obtidos via sistema de dados e informações da
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, Reitoria e Secretaria
Geral.

A avaliação no Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil, é entendida
como um instrumento fundamental de gestão que possibilita corrigir equívocos,
replanejar ações e encaminhamentos, mensurar resultados e rendimentos e monitorar
a qualidade do trabalho desenvolvido em sala de aula para garantir aprendizagem mais
adequada aos alunos.
Conforme o PDI (2014-2018) para garantir a aprendizagem é necessário:
1) Adotar um código normativo objetivo e exequível, traduzido em documentos
institucionais.
2) Priorizar a busca pela qualidade, através de uma gestão competente, tendo
como base os indicadores do SINAES (ENADE, Avaliação Externa de IES e
Avaliação de Curso de Graduação) e eventuais instrumentos de avaliação
específicos (Exame de Ordem, Guia do Estudante - Editora Abril, entre outros).
3) Vincular a competência acadêmica com a competência de gestão, valorando-a
pelos instrumentos de avaliação da educação superior.
4) Atribuir responsabilidade aos agentes da gestão acadêmica (Direções e
Coordenações) pelos resultados gerados nos diversos instrumentos de avaliação.
5) Atrelar os planos de ensino aos projetos pedagógicos e assegurar que estes
contemplem as Diretrizes Curriculares Nacionais e respondam aos instrumentos
de avaliação da educação superior.

A Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário Autônomo do Brasil –
UniBrasil, criada em 2004, desenvolve o assessoramento e acompanhamento da
execução da política de avaliação institucional, observada a legislação pertinente. A
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Comissão Própria de Avaliação (CPA) foi designada pela Portaria 16/2018 – REITORIA,
de 06 de julho de 2018 e conta com a seguinte composição:

COMPOSIÇÃO DA CPA
FUNÇÃO
Presidente CPA
Representante Docente: Titular
Representante Docente: Suplente
Representante Técnico-Administrativo: Titular
Representante Técnico-Administrativo: Suplente
Representante Técnico-Administrativo: Suplente
Representante Discente: Titular
Representante Discente: Suplente
Representante da Sociedade Civil: Titular
Representante da Sociedade Civil: Suplente

MEMBROS
Eduardo Bolicenha Simm
Martin José Fagonde Moraes
Dianina Medeiros
Luciano Gomes Tissot
Somaia Leticia de Lima
Jose Moacir de Quadros Junior
Meiriane de Paula Gandin
Silmara Portulhak
Ana Roseli Pedroso

A resolução 16/2014 - CONSEPE aprovou o Regulamento Interno da Comissão
Própria de Avaliação – CPA da Instituição, que estabelece a finalidade, as competências
e atribuições, a composição e mandato e o funcionamento da CPA. Esse documento
demonstra como a CPA pode colaborar para a melhoria das ações realizadas na
Instituição tendo como base a política de Avaliação Institucional.
A CPA tem as seguintes atribuições, conforme o artigo 4º da resolução 16/2014:
I. Assessorar os setores responsáveis pelas avaliações;
II. Acompanhar a execução da política da avaliação institucional, observada a
legislação pertinente;
III. Zelar pela qualidade das avaliações;
IV. Sistematizar os processos de avaliação internos e externos;
V. Prestar informações sobre a avaliação institucional ao Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais, sempre que solicitadas;
VI. Desenvolver estudos e análises, visando o fornecimento de subsídios para
fixação, aperfeiçoamento e modificação da política da avaliação institucional;
VII. Analisar as avaliações dos diferentes segmentos;
8

VIII. Colaborar com os demais setores da Instituição, no planejamento dos
programas de avaliação institucional;
IX. Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas na área da sua
competência.
A CPA é uma instância fundamental de apoio à gestão porque ao coordenar a
política da avaliação têm condições de fornecer informações sobre o funcionamento de
todos os setores da Instituição.
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2. METODOLOGIA

A coleta de dados da Instituição para a elaboração deste relatório é realizada em
várias etapas. São obtidas informações obtidas referentes ao ano de vigência do
relatório das Pró-Reitorias, coordenações de curso, de todos os setores da Instituição,
bem como nos dados das avaliações realizadas pela Comissão Própria de Avaliação –
CPA.

2.1. DADOS OBTIDOS NAS AVALIAÇÕES REALIZADAS PELA CPA

A Comissão Própria de Avaliação realiza continuamente avaliações com a
comunidade acadêmica, estas pesquisas são: - Avaliação Geral da Instituição; - Avaliação
de Docentes; - Avaliação de Turmas; - Avaliação de Coordenadores; - Avaliação com
Concluintes: - Pesquisa com Egressos.
Todas essas avaliações são realizadas com instrumentos estruturados, que
foram elaborados a partir de reuniões da CPA e aprovados pela Comissão. Estes
instrumentos contam com questões objetivas quantitativas e também com campos para
comentários.
O método utilizado nos processos avaliativos conduzidos pela CPA é uma
adaptação do chamado “self-administered questionnaire”: um método de amostragem
não probabilística em que um o instrumento de avaliação é colocado à disposição de um
conjunto pré-definido de potenciais respondentes e a decisão de participar ou não da
amostra, é tomada independentemente por cada um desses indivíduos.
Após a aplicação das avaliações os dados são analisados pela CPA através de
análise estatística descritiva, com o cálculo de porcentagens e também de médias
ponderadas entre os conceitos de avaliação, todos em uma escala de 1 a 5. Estas análises
são realizadas de maneira global para a instituição é também para diferentes
segmentos, como cursos de graduação e escolas de conhecimento.
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2.1. DADOS OBTIDOS DOS SETORES DA INSTITUIÇÃO

Além dos dados coletados nas avaliações da CPA, também são levantadas
informações de outros segmentos da instituição. Ao final de cada ano a CPA solicita aos
setores o encaminhamento de todas as atividades desenvolvidas durante o ano. De
posse desses dados a CPA faz a compilação das informações e insere os dados no
Relatório de Autoavaliação Institucional nos seus respectivos cinco eixos que
contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o Sinaes.

Após o levantamento desses dados a CPA faz a análise das informações,
verificando as ações realizadas pela Instituição e a situação de cada meta do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) previstas para o ano de 2018. Estas análises são
apresentadas no item 4 do Relatório de Autoavaliação.
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3. DESENVOLVIMENTO

Neste item do Relatório de Autoavaliação Institucional serão apresentados os
dados e as informações pertinentes a cada eixo. Estes dados estão divididos em cinco
tópicos, correspondentes aos cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas
no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o SINAES. Dentro de cada Dimensão serão
apresentadas as ações propostas e realizadas pela Instituição.

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
- Planejamento e Avaliação
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
- Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
- Responsabilidade Social da Instituição
Eixo 3: Políticas Acadêmicas
- Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
- Comunicação com a Sociedade
- Política de Atendimento aos Discentes
Eixo 4: Políticas de Gestão
- Políticas de Pessoal
- Organização e Gestão da Instituição
- Sustentabilidade Financeira
Eixo 5: Infraestrutura Física
- Infraestrutura Física
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3.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

3.1.1 Planejamento e Avaliação

A avaliação institucional ocorre semestralmente e a CPA tem um papel
fundamental no processo de avaliação e validação dos instrumentos de coleta. A CPA
constitui um núcleo permanente de tratamento dos dados que permite maior rapidez
na divulgação dos dados recolhidos. Trata-se aqui de estágio mais avançado que supõe
não apenas um conjunto amplo de dados, mas sobretudo, a exploração intensiva das
informações, concomitantemente com as ações de divulgação periódica dos resultados
da avaliação institucional.
A

Avaliação

Institucional

é um

instrumento

fundamental para o

acompanhamento contínuo das atividades desenvolvidas nas áreas administrativa e
acadêmica da Instituição. Uma ação de grande importância porque possibilita que a
Instituição se defronte com a sua realidade por meio de instrumentos estruturados e
seguros, onde a comunidade acadêmica, alunos, professores e coordenadores
expressam suas análises com relação à qualidade do ensino e a infraestrutura.
Ao tomar os resultados da Avaliação Institucional para a melhoria e o
aprimoramento da qualidade do trabalho, com vistas a criar um ambiente propício à
aprendizagem, uma das primeiras ações dos coordenadores de cursos é a devolutiva dos
resultados da Avaliação para os professores, representantes de turmas e alunos. Essa
ação propicia divulgar e discutir os problemas e apresentar alternativas que
proporcionem melhorias para o curso, consequentemente para a Instituição.
O Projeto de Autoavaliação da Instituição, elaborado conforme as
determinações da Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, explica que a autoavaliação
constitui um processo por meio do qual um curso ou Instituição analisa internamente o
que é e o que deseja ser, o que de fato realiza, como se organiza, administra e age,
buscando sistematizar informações para analisá-las e interpretá-las com vistas à
13

identificação de práticas exitosas, bem como a percepção de omissões e equívocos, a
fim de evitá-los no futuro. Tem, como eixo central, dois objetivos, respeitadas as
diferentes missões institucionais:
(1) avaliar a Instituição como uma totalidade integrada que permite a
autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais
efetivamente realizadas, visando a melhoria da qualidade acadêmica e o
desenvolvimento institucional;
(2) privilegiar o conceito de autoavaliação e sua prática educativa para gerar,
nos membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades,
problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos
institucionalizados e participativos para a sua realização. (Diretrizes para a Avaliação das
Instituições de Educação Superior).
No ano de 2018 a CPA conduziu as seguintes avaliações com a comunidade
acadêmica:
- Avaliação Geral da Instituição: Respondida por alunos e professores, onde são
avaliadas questões pedagógicas, de infraestrutura e serviços na instituição
- Avaliação de Docentes: Respondida pelos alunos, onde são avaliados todos os
professores que ministram aulas para cada turma.
- Avaliação de Turmas: Respondida pelos professores, onde são avaliadas todas
as turmas que o professor ministra aula.
- Avaliação de Coordenadores: Respondida pelos professores, onde são
avaliadas as Coordenações nas quais os professores estão vinculados.
- Avaliação com o corpo técnico-administrativo: Respondida pelos
colaboradores da instituição
- Avaliação com Concluintes: Respondida pelos alunos do último período dos
cursos, onde é avaliado todo o processo de formação acadêmica recebida pelos alunos
durante o curso.
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- Pesquisa com Egressos: Respondida pelos egressos, onde é avaliada a sua
inserção no mercado de trabalho e também a formação recebida na instituição.
Na sequência são apresentados os gráficos com a participação de docentes e
discentes nas avaliações institucionais realizadas no ano de 2018 e os resultados da
avaliação da infraestrutura e do corpo docente por parte dos alunos do Centro
Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil, no ano de 2018.

PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES NAS AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS
DE 2018

RESULTADOS AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018/1 RESPONDIDA PELOS ALUNOS
AVALIE OS ITENS ABAIXO:

MUITO
BOM

BOM REGULAR RUIM

MUITO NÃO SE
MÉDIA
RUIM APLICA

Q1

Integração e vinculação entre as disciplinas do
Currículo do seu Curso

36%

47%

14%

2%

1%

1%

4,15

Q2

Contribuição dos Planos de Ensino, apresentados
pelos professores, para orientar seus estudos

31%

49%

16%

3%

1%

1%

4,05

23%

35%

27%

9%

6%

2%

3,61

32%

37%

18%

6%

7%

3%

3,79

29%

47%

18%

4%

2%

8%

3,99

Q3

Q4

Q5

Condições oferecidas para os estudantes
participarem de eventos internos e/ou externos
à Instituição
Atuação da Coordenação do Curso nas ações de
mediação em situações ocorridas na relação
professor/aluno
Contribuição dos conteúdos abordados nas
disciplinas do Curso em relação a sua atuação em
estágios ou em atividades de iniciação
profissional
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Q6

Referências bibliográficas disponíveis na
Biblioteca

Q7

Qualidade do atendimento na Biblioteca

Q8

32%

41%

18%

6%

4%

1%

3,90

42%

44%

11%

2%

1%

2%

4,24

Portal do aluno, como ferramenta para o
desenvolvimento das atividades acadêmicas

32%

43%

18%

4%

3%

1%

3,96

Q9

Acesso à internet para o desenvolvimento das
atividades acadêmicas

21%

27%

24%

12%

17%

1%

3,24

Q10

Qualidade do atendimento administrativo e
acadêmico

23%

45%

22%

5%

5%

1%

3,76

19%

38%

28%

10%

4%

0%

3,58

28%

39%

21%

7%

5%

5%

3,78

19%

38%

26%

8%

8%

2%

3,52

34%

47%

15%

3%

1%

0%

4,11

Q11 Infraestrutura das salas de aula
Q12

Ambientes, equipamentos e materiais destinados
às aulas práticas

Q13 Cantinas
Q14 Banheiros

RESULTADOS AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018/2 RESPONDIDA PELOS ALUNOS
AVALIE OS ITENS ABAIXO:

Q1

Integração e vinculação entre as disciplinas do
Currículo do seu Curso

MUITO
BOM
31%

BOM REGULAR RUIM
49%

16%

3%

MUITO NÃO SE
MÉDIA
RUIM APLICA
2%

0%

4,04

16

Q2

Q3

Q4

Q5

Contribuição dos Planos de Ensino, apresentados
pelos professores, para orientar seus estudos
Condições oferecidas para os estudantes
participarem de eventos internos e/ou externos
à Instituição
Atuação da Coordenação do Curso nas ações de
mediação em situações ocorridas na relação
professor/aluno
Contribuição dos conteúdos abordados nas
disciplinas do Curso em relação a sua atuação em
estágios ou em atividades de iniciação
profissional

Q6

Referências bibliográficas disponíveis na
Biblioteca

Q7

Qualidade do atendimento na Biblioteca

Q8

Portal do aluno, como ferramenta para o
desenvolvimento das atividades acadêmicas

Q9

Acesso à internet para o desenvolvimento das
atividades acadêmicas

Q10

Qualidade do atendimento administrativo e
acadêmico

Q11 Infraestrutura das salas de aula
Q12

Ambientes, equipamentos e materiais destinados
às aulas práticas

Q13 Cantinas
Q14 Banheiros

28%

49%

19%

3%

1%

1%

3,99

23%

34%

25%

10%

8%

1%

3,53

30%

31%

22%

9%

9%

3%

3,64

26%

46%

20%

5%

2%

8%

3,90

32%

39%

19%

5%

4%

1%

3,89

41%

46%

10%

2%

2%

1%

4,23

28%

41%

21%

6%

4%

1%

3,81

17%

25%

25%

15%

18%

1%

3,08

16%

37%

25%

10%

12%

1%

3,35

15%

37%

30%

11%

7%

0%

3,42

22%

39%

24%

9%

7%

7%

3,60

18%

35%

30%

8%

8%

2%

3,46

27%

45%

20%

4%

4%

0%

3,88
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Analisando os resultados das avaliações da infraestrutura, destacam-se os
pontos: - Qualidade do atendimento na Biblioteca; - Integração e vinculação entre as
disciplinas do Currículo do seu Curso; - Contribuição dos Planos de Ensino, apresentados
pelos professores, para orientar seus estudos; Contribuição dos conteúdos abordados
nas disciplinas do Curso em relação a sua atuação em estágios ou em atividades de
iniciação profissional; Referências Bibliográficas Este resultado evidência a qualidade
do ensino ofertado pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil.

RESULTADOS AVALIAÇÃO DE DOCENTES 2018/1 RESPONDIDA PELOS ALUNOS
AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES:

MUITO
BOM
65%

2%

MUITO
RUIM
1%

NÃO SE
APLICA
2%

11%

3%

2%

2%

4,33

26%

14%

5%

4%

2%

4,15

46%

30%

16%

5%

3%

3%

4,11

BOM

REGULAR

RUIM

24%

7%

55%

29%

51%

MÉDIA
4,50

Q1

Conhecimento e o domínio do conteúdo
da disciplina

Q2

Conteúdos trabalhados e sua adequação
aos objetivos e às especificidades do
Curso

Q3

Habilidade didática para transmitir os
conteúdos da disciplina

Q4

Diversidade dos recursos didáticos
empregados
Questionamentos e reflexões que
contribuem para o diálogo e
compreensão da disciplina

52%

28%

13%

4%

3%

2%

4,22

Q5

Orientação aos alunos em suas
dificuldades, demonstrando interesse na
aprendizagem da turma

54%

27%

12%

4%

3%

2%

4,24

Q6

Coerência entre o conteúdo dado e a
avaliação

56%

27%

11%

3%

3%

3%

4,31

Q7

Qualidade dos instrumentos de avaliação
adotados

49%

32%

13%

3%

3%

3%

4,20

Q8
Q9

Frequência e pontualidade

63%

26%

7%

2%

2%

3%

4,47

55%

30%

11%

2%

2%

3%

4,33

Q10 Acessibilidade e atendimento
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RESULTADOS AVALIAÇÃO DE DOCENTES 2018/2 RESPONDIDA PELOS ALUNOS
AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES:

MUITO
BOM
65%

2%

MUITO
RUIM
2%

NÃO SE
APLICA
1%

10%

3%

2%

1%

4,32

26%

14%

5%

5%

1%

4,12

45%

31%

16%

5%

3%

1%

4,09

BOM

REGULAR

RUIM

25%

7%

55%

29%

50%

MÉDIA
4,51

Q1

Conhecimento e o domínio do conteúdo
da disciplina

Q2

Conteúdos trabalhados e sua adequação
aos objetivos e às especificidades do
Curso

Q3

Habilidade didática para transmitir os
conteúdos da disciplina

Q4

Diversidade dos recursos didáticos
empregados
Questionamentos e reflexões que
contribuem para o diálogo e
compreensão da disciplina

51%

28%

13%

4%

3%

1%

4,20

Q5

Orientação aos alunos em suas
dificuldades, demonstrando interesse na
aprendizagem da turma

54%

27%

11%

4%

4%

1%

4,23

Q6

Coerência entre o conteúdo dado e a
avaliação

55%

28%

11%

3%

3%

2%

4,30

Q7

Qualidade dos instrumentos de avaliação
adotados

48%

33%

12%

3%

3%

1%

4,19

Q8

Q9

Frequência e pontualidade

64%

26%

6%

2%

2%

1%

4,49

56%

29%

10%

3%

2%

2%

4,33

Q10 Acessibilidade e atendimento
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Na avaliação dos docentes pelos alunos, todos os itens obtiveram uma nota
superior a 4,09 e um nível de satisfação superior a 77%. Os itens melhor avaliados foram:
- Conhecimento e o domínio do conteúdo da disciplina e - Frequência e pontualidade,
que historicamente são os itens melhor avaliados pelos alunos. Outra informação
importante é que 80% dos alunos fariam outra disciplina com o professor avaliado.

No ano de 2018 a CPA passou realizar outras formas de avaliação junto a
comunidade acadêmica. Neste ano foi implementada a Avaliação de Concluintes, onde
os alunos do último período de cada curso, respondiam um questionário para avaliar o
curso. Outra novidade implementada em 2018 foi a Pesquisa com Egressos, onde, com
o auxílio da PROPPEx, foi aplicado um questionário para os alunos egressos do UniBrasil.

A tabela abaixo apresenta o resultado geral da Avaliação de Concluintes realizada
no segundo semestre de 2018, que contou com a participação de 530 alunos
concluintes, uma participação de cerca de 70% dos alunos:
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Muito
Ruim

Ruim

Regular

Bom

Muito
Bom

Média

Currículo do curso, tendo em vista as atuais
exigências do mercado de trabalho.

1%

7%

33%

48%

11%

3,6

Preparação dos alunos para a realização do Enade.

3%

16%

40%

35%

6%

3,2

Preparação dos alunos para a aprovação na OAB
(esclusivo para alunos de Direito).

1%

18%

31%

41%

9%

3,4

Nível de qualidade do estágio supervisionado
realizado (quando existir).

2%

6%

28%

41%

22%

3,7

Reconhecimento do curso pelo mercado de trabalho.

3%

4%

23%

54%

17%

3,8

Qualificação adquirida pelo aluno para atuar num
mercado de trabalho exigente e competitivo.

2%

5%

30%

48%

15%

3,7

Parcerias da instituição com empresas e/ou
organizações para promoção e/ou melhoria do curso.

7%

19%

37%

29%

9%

3,1

Clareza dos professores ao explicar aos conteúdos e
na adequação das metodologias utilizadas.

1%

3%

22%

58%

16%

3,9

Domínio do conteúdo demonstrado pelos professores
ao ministrarem as aulas.

0%

2%

16%

56%

26%

4,1

Ações dos professores para motivar os alunos a
participarem das aulas e de outras atividades.

2%

9%

34%

43%

12%

3,5

Alinhamento dos professores com as novas
tecnologias e tendências de mercado.

1%

6%

31%

48%

14%

3,7

Comprometimento e envolvimento dos professores
com o curso e instituição.

1%

2%

19%

53%

25%

4,0

Relacionamento dos professores com os alunos
durante o curso.

1%

4%

16%

54%

26%

4,0

Pontualidade (início e término das aulas) e
assiduidade (falta) dos professores.

1%

3%

18%

46%

32%

4,0

Prontidão do coordenador na resolução de problemas
relacionados ao curso.

5%

8%

23%

35%

30%

3,8

Ações do coordenador para aprimorar a qualidade do
curso.

4%

7%

23%

38%

29%

3,8

Comprometimento e envolvimento do coordenador
com o curso e com a instituição.

3%

6%

18%

38%

36%

4,0

Questões

21

Relacionamento do coordenador com os alunos.

2%

5%

17%

35%

40%

4,1

Acervo de livros e periódicos relacionados ao curso.

6%

13%

30%

38%

13%

3,4

Materiais e equipamentos disponíveis nos
laboratórios utilizados pelo curso.

7%

15%

37%

32%

10%

3,2

Salas de aulas utilizadas pelo curso.

4%

10%

28%

46%

13%

3,5

Infraestrutura geral de apoio (banheiros, espaços
administrativos, área comum, cantinas, etc).

2%

8%

23%

46%

22%

3,8

Quando ingressou na Unibrasil, sua expectativa em
relação ao curso, numa escala de 1 a 10, era:

8,8

Agora, após vivenciar todo o curso, sua avaliação em
relação a ele, numa escala de 1 a 10, é:

7,4

Analisando os dados obtidos nesta pesquisa, destacam-se os itens referentes ao
corpo docente, domínio de conteúdo, comprometimento, relacionamento e
pontualidade e também de relacionamento e comprometimento das coordenações de
curso.
Na tabela abaixo são apresentadas algumas características observadas na
pesquisa realizada com egressos do UniBrasil, verifica-se que 89% estão satisfeitos com
a formação recebida. Sobre a atuação no mercado de trabalho, a maioria dos egressos
atua na área de formação do curso de graduação e trabalha no setor privado, com
rendimento entre 2 e 5 salários mínimos.

Ocupação
Atua na área de formação do curso
Atua na área afim com a formação do curso.
Não trabalha
Outro
Área de atuação
Funcionário do setor privado
Funcionário no setor público
Autônomo

Percentual
57,3%
18,5%
12,1%
12,1%
Percentual
55,4%
17,8%
12,5%
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Rendimento Salários Mínimos
Menos de 2
De 2 a 5
Mais de 5 a 10
Mais de 10
Avaliação da formação recebida
Ótima
Boa
Regular
Ruim
Péssima
Formação contemplou as competências que o
mercado de trabalho exige

Percentual
20,2%
49,1%
17,8%
4,5%
Percentual
36,6%
52,3%
8,0%
2,8%
0,3%
Percentual

Certamente

44,4%

Talvez sim

29,5%

Nem tanto

18,1%

Muito pouco

5,4%

Nada

2,5%

Além dos processos de avaliação interna, também são utilizadas pela CPA os
resultados das avaliações externas realizadas pelo Inep. É realizada a análise dos
relatórios com os resultados do Enade de todos os cursos e com estas informações são
realizadas reuniões com as coordenações para propor melhorias no processo de ensinoaprendizagem. As tabelas a seguir apresentam os resultados destes indicadores.

CONCEITOS CURSOS DE GRADUAÇÃO:
Curso
ADMINISTRAÇÃO

Conceito
ENADE
3

Conceito Conceito de
CPC
Curso CC
3
-

ADMINISTRAÇÃO EAD

-

-

4

ARQUITETURA E URBANISMO

-

-

-

BIOMEDICINA

4

4

4

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

3

3

4

DESIGN

3

3

4
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DIREITO

3

3

4

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO)

4

4

3

EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)

4

4

4

ENFERMAGEM

3

3

4

ENGENHARIA CIVIL

-

-

4

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

3

4

4

ENGENHARIA ELÉTRICA

-

-

-

ENGENHARIA MECÂNICA

-

-

4

FARMÁCIA

3

3

4

FISIOTERAPIA

3

3

4

JORNALISMO

3

4

3

MEDICINA VETERINÁRIA

-

-

-

NUTRIÇÃO

3

4

4

PEDAGOGIA

4

4

3

PSICOLOGIA

3

3

4

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3

4

4

SERVIÇO SOCIAL

4

4

5

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

3

3

4

Fonte: E-mec, 2018
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Índice

CI - Conceito Institucional
CI-EaD - Conceito Institucional EaD
IGC - Índice Geral de Cursos
Fonte: E-mec, 2018

Ano

Valor

2014
2013
2017

4
5
3

Em relação ao desempenho dos alunos dos cursos que realizaram o ENADE
no último ciclo avaliativo, foi observado um resultado igual ou superior a 3 no conceito
CPC para todos os cursos da instituição, sendo que 50% dos cursos avaliados obtiveram
CPC 4.
Outra forma de avaliar a qualidade dos cursos de graduação e o seu
reconhecimento junto à comunidade é o Guia do Estudante da editora Abril, que avalia
cursos de diversas áreas em todo o Brasil. No ano de 2018 o UniBrasil teve 16 cursos
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estrelados, somando um total de 51 estrelas, o que comprova a qualidade dos cursos da
instituição.
RESULTADOS GUIA DO ESTUDANTE 2018
CURSOS

Estrelas
2018

ADMINISTRAÇÃO
BIOMEDICINA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DIREITO
DESIGN
EDUCAÇÃO FÍSICA (BAC)
EDUCAÇÃO FÍSICA (LIC)
ENFERMAGEM
FISIOTERAPIA
JORNALISMO
NUTRIÇÃO
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
PUB. E PROPAGANDA
SERVIÇO SOCIAL
SIST. INFORMAÇÃO

AÇÕES PROPOSTAS E REALIZADAS

a) Tratamento das informações da avaliação institucional para orientação de

ações institucionais
Os relatórios com os resultados da avaliação institucional são repassados para as
coordenações de curso para incorporação das ações pertinentes aos resultados da
avaliação institucional nos Planos de Ação dos coordenadores.
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Os dados referentes a avaliação da infraestrutura e serviços são encaminhados
para os setores responsáveis e solicitado o repasse das ações previstas e implementadas
pera melhoria dos indicadores

b) Apresentação dos resultados da Avaliação Institucional

Elaboração de um relatório para feedback aos alunos e professores, onde são
apresentados os resultados da avaliação institucional, juntamente com propostas de
melhorias para os itens avaliados.

c) Análise dos resultados das avaliações externas

A partir dos relatórios disponibilizados pelo INEP com os resultados do ENADE é
realizada uma análise pela CPA e encaminhada para as coordenações de curso, visando
a incorporação de ações pertinentes no Plano de Ação das Coordenações.

d) Avaliação Multidisciplinar de Aprendizagem (AMA)

Em 2018 foi instituída a Avaliação Multidisciplinar de Aprendizagem (AMA), que
tem por objetivo acompanhar o processo de formação dos alunos, possibilitando a
detecção de lacunas na aprendizagem dos acadêmicos. A Avaliação consiste na
aplicação de uma prova para todos os alunos que estão na metade e no penúltimo
período de cada curso.
e) Proposta de alteração na forma de aplicação da avaliação institucional

No ano de 2018 foi iniciado um estudo para alterar a forma como a avaliação
institucional é aplicada à discentes e docentes. O objetivo é permitir que estas
avaliações sejam respondidas através de dispositivos Mobile, uma ferramenta cada
vez mais utilizada e que deve aumentar a participação da comunidade acadêmica no
processo avaliativo.
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3.2 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

3.2.1 A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional

O Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil, tem como missão
“Formar, por meio de processos sustentáveis, pessoas que possam assumir a plenitude
da condição humana, pela geração e experimentação de saberes, ideias e valores
comprometidos com a realidade brasileira”. Como instituição educacional, têm por
objetivos:
I – Formar profissionais e especialistas de nível superior aptos a participar do
processo de desenvolvimento da sociedade;
II – Promover a pesquisa e o estímulo a atividades criadoras;
III – Divulgar conhecimentos científicos, culturais e técnicos e a transmissão do
saber pelo ensino e extensão, publicações e outras formas de comunicação;
IV – Estabelecer relacionamento direto com a comunidade local e regional, pela
extensão do ensino e da pesquisa mediante cursos e serviços especiais, numa relação
recíproca;
V – O estímulo ao desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional
e a viabilização da correspondente concretização, integrando os conhecimentos
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada
geração;
VI – Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na Instituição.
A Comissão Própria de Avaliação, por meio dos processos avaliativos, identificou
que o Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil concretiza suas práticas
pedagógicas e administrativas com base nas finalidades, objetivos e compromissos
explicitados nos documentos oficiais. A Instituição trabalha com níveis de planejamento
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que articulados conduzem e efetivam o trabalho acadêmico. A articulação entre o Plano
de Desenvolvimento Institucional, o Projeto Pedagógico Institucional, o Projeto
Pedagógico dos Cursos e os Plano de Ensino orienta o desenvolvimento das atividades
de ensino, pesquisa e extensão.
Neste contexto percebe-se que existe uma participação efetiva da comunidade
acadêmica nos órgãos colegiados, Conselho Superior, Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, Colegiados dos Cursos e da Comissão Própria de Avaliação (CPA), que exercem
suas funções previstas no estatuto e regimento da Instituição.
No item 4 deste relatório, que trata de análise dos dados e informações, a CPA
apresenta o levantamento das ações realizadas pela instituição e a situação de todas as
metas previstas para o ano de 2018 no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

AÇÕES PROPOSTAS E REALIZADAS

a) Políticas de ensino, pesquisa e extensão.
As políticas de ensino, pesquisa e extensão foram desenvolvidas em
conformidade com as propostas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Entre
essas atividades destacam-se o Evento de Iniciação Científica do UniBrasil (EVINCI),
Ciclos de Debates, Jornadas Acadêmicas, Cursos de Extensão, entre outros. Estes dados
serão apresentados com detalhes no item 3.3.1 - Políticas para Ensino, Pesquisa e
Extensão, do presente relatório.

b) Criação de Novos Cursos
No ano de 2018 foram abertas as primeiras turmas do curso de Medicina
Veterinária. A instituição recebeu a visita in loco do MEC autorizando o curso de
Odontologia. Foram reconhecidos os cursos de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica.
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c) Elaboração PDI 2019 – 2023
Em 2018 foi criada uma Comissão para a Elaboração do Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI, referente ao quinquênio de 2019 a 2023. Esta equipe é responsável pela
elaboração do novo PDI que passará pela aprovação do Conselho Universitário – CONSU.
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3.2.2 Responsabilidade Social da Instituição
A Comissão Própria de Avaliação, por meio de seus representantes, acompanha
as ações da Instituição que foram idealizadas com o objetivo de fomentar a integração
da comunidade acadêmica com o entorno social. Para a realização destas ações os
coordenadores de cursos e professores encaminham o projeto para a Pró-Reitoria de
Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Assuntos Comunitários – PROPPEx, que observa a
pertinência da ação no que se refere: à responsabilidade social da Instituição firmada no
Plano de Desenvolvimento Institucional; à participação dos estudantes nas ações de
extensão e intervenção social; ao impacto das ações na formação dos acadêmicos.
A vinculação dos cursos ofertados no Centro Universitário Autônomo do Brasil –
UniBrasil com as demandas da inclusão social se efetiva por meio da oferta de alguns
serviços e atendimentos à comunidade externa. Assim, por exemplo, a Escola de Saúde
oferece ao público serviços de atendimento psicológico, de fisioterapia e de nutrição
por meio da Clínica Integrada de Saúde, situada na Av. Victor Ferreira do Amaral. Do
mesmo modo, a Escola de Direito oferece (por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas com
sede na Avenida Souza Naves, na Justiça Federal, no Tribunal do Júri e no PROCON)
orientação judicial que envolve as diversas áreas do Direito.

AÇÕES PROPOSTAS E REALIZADAS

a) Atividade de Extensão:
O UniBrasil realiza diversas atividades de extensão que contam com a
participação da comunidade externa, ente eles destaca-se o Projeto AMPLIAR – Natação
Paraolímpica, Projeto Fitness - Academia de Musculação. A comunidade também é
atendida e recebe serviços através do Núcleo de Prática Jurídica e das Clínica de Saúde.
Estas atividades estarão detalhadas no item 3.3.1 - Políticas para Ensino, Pesquisa e
Extensão, do presente relatório.
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b) Grupo de Estudos Ilha do Mel
O Grupo de Estudos Ilha do Mel nasceu da ideia de um professor de filosofia do
curso de Direito do UniBrasil em proporcionar aos seus alunos contato com as
comunidades tradicionais do litoral paranaense. Após a primeira visita, que aconteceu
no segundo semestre de 2017, o grupo voltou com vários questionamentos a respeito
dos direitos destas comunidades que não estariam sendo atendidos.
Em 2018 foi criado o Grupo de Estudos Ilha do Mel e feita uma nova visita, desta
vez com a participação de alunos dos cursos de direito, engenharia civil, elétrica,
mecânica e jornalismo. A proposta do grupo, formado por um grupo multidisciplinar de
professores das áreas de filosofia, direito ambiental, engenharia ambiental e engenharia
civil, foi de discutir como seria a estrutura de um Plano de Desenvolvimento Sustentável
com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos direitos territoriais,
sociais, ambientais, econômicos e culturais das comunidades tradicionais da Ilha do Mel,
com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas
instituições.
Em maio de 2018, professores e alunos ficaram dois dias na Ilha do Mel para
conversar com a comunidade e coletar informações sobre moradia, saneamento e
possíveis problemas de interpretação de documentos jurídicos que alguns moradores
enfrentavam.
Após coleta através de questionário, as seguintes linhas de pesquisa foram
traçadas:
a) Tratamento de esgoto por raízes;
b) Construção sustentável;
c) Prevenção de Zoonoses;
d) Turismo de base comunitária;
e) Arte produzida pelas comunidades.
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3.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS

3.3.1 Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014 – 2018) o
Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil segue uma política do
conhecimento, na qual se codificam as expectativas da entidade, bem como estratégias
de fomento da produção do conhecimento científico institucional.
Partindo do objetivo central, a aprendizagem do aluno, as políticas pedagógicas
institucionais devem ser compatíveis com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos
superiores (DCNs).
Para materializar as políticas pedagógicas, tanto os cursos de graduação, como
os de pós–graduação, foram organizados com uma estrutura, cuja sequência e
conteúdos estão articulados em princípios e fundamentos que orientam o
planejamento, a implementação e a avaliação dos cursos.
Para a extensão, a política é disponibilizar a comunidade interna e externa os
conhecimentos construídos e reconstruídos no processo de aprendizagem, tanto do
corpo docente quanto do discente.
Para fortalecer a interlocução e o entrosamento entre a comunidade acadêmica
no ano de 2018 houve uma reformulação na divisão dos Cursos de Graduação em
Escolas segundo as áreas do conhecimento, conforme relacionado abaixo.

I. Escola de Ciências da Saúde: Biomedicina, Educação Física Bacharelado e
Licenciatura, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Odontologia,
Psicologia e Nutrição.
II. Escola de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Administração (presencial e a
distância), Ciências Contábeis, Direito, Jornalismo, Pedagogia, Publicidade e
Propaganda, e Serviço Social.
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III. Escola Politécnica: Arquitetura e Urbanismo, Design, Engenharia Civil,
Engenharia Agronômica, Engenharia de Produção, Engenharia de Softwares, Engenharia
Elétrica, Engenharia Mecânica e Sistemas de Informação.

NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS 2º SEMESTRE 2018
Curso
ADMINISTRAÇÃO

Mat.
Semestre
263

ADMINISTRAÇÃO EAD

48

ARQUITETURA E URBANISMO

140

BIOMEDICINA

146

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

144

DESIGN

101

DIREITO

1091

EDUCAÇÃO FÍSICA - BAC

374

EDUCAÇÃO FÍSICA - LIC

46

ENFERMAGEM

262

ENGENHARIA CIVIL

212

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

97

ENGENHARIA ELÉTRICA

65

ENGENHARIA MECÂNICA

193

FARMÁCIA

137

FISIOTERAPIA

153

JORNALISMO

80

MEDICINA VETERINÁRIA

119

NUTRIÇÃO

213

PEDAGOGIA

135

PSICOLOGIA

370

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

135

SERVIÇO SOCIAL

40

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

95

24

4659

* Dados extraídos do sistema acadêmico em 01/12/2018
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Atualmente o Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil oferece 21
cursos de Pós-graduação:
I.

Escola de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: - Direito e Processo do Trabalho; Direito Desportivo; - Ciências Forenses; - Direito Empresarial Tributário; - Psicologia
Jurídica; - Licitações e Contratos Administrativos - Gerência de Projetos Em Ti; - Estão
Estratégica Empresarial; - Gestão Financeira com Ênfase em Controladoria; - Marketing
Estratégico com Ênfase em Comunicação Digital; - Marketing Estratégico com Ênfase em
Gestão Comercial e de Varejo; - Gestão Estratégica de Recursos Humanos; - Logística
Empresarial com Ênfase em SCM Operações e Processos. - Gestão Escolar; - Direitos
Humanos Numa Perspectiva Multidisciplinar; - Organização do Trabalho Pedagógico na
Educação Básica.
II.

Escola de Ciências da Saúde: - Atendimento Sistêmico a Família e Casais; - Fisioterapia
do Trauma; - Gestão da Qualidade em UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição); Urgência, Emergência e UTI; - Educação Física Escolar.
No ano de 2018 foram efetivados os seguintes cursos de Pós-graduação:
CURSO

Nº TURMAS

ALUNOS

GESTÃO FINANCEIRA COM ÊNFASE EM CONTROLADORIA
LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

1
1

21
17

GESTÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS

1

25

URGÊNCIA EMERGÊNCIA E UTI

2

24

TREINAMENTO DESPORTIVO E PERSONAL TRAINING

1

17

TOTAL

6

104

O Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil também conta com o
Programa de Mestrado em Direito, criado em 2007, que tem conceito 4 na avaliação da
CAPES realizada no período 2013-2016. Este Programa teve 24 mestrandos matriculados
em 2018 e foram realizadas 18 defesas de dissertação neste período. O Programa conta
com as seguintes linhas de pesquisa:
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Área de Concentração: Direitos Fundamentais e Democracia
Linha 1: Constituição e Condições Materiais da Democracia
Linha 2: Jurisdição Constitucional e Democracia
No mês de dezembro de 2018 a Diretoria de Avaliação da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES aprovou na 181ª reunião do
Conselho Técnico Científico da Educação Superior, o curso de Doutorado em Direito
solicitado pelo UniBrasil. A área de concentração é em Direitos Fundamentais e
Democracia, enquanto as linhas de pesquisa são: - Constituição e Condições Materiais
da Democracia; - Jurisdição e Democracia. Tais linhas definem o Programa como um
todo, e a diferença se coloca na especificação de cada uma dela: enquanto a primeira
cuida da materialidade da democracia e dos direitos fundamentais no plano da
Constituição, a segunda trata da efetividade dos direitos fundamentais na perspectiva
das interdependências, correlações, projeções e implicações entre eles.
Uma constatação importante observada pela Comissão Própria de Avaliação é
com relação ao incentivo a pesquisa científica e a extensão vinculada ao ensino, dentro
do Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil, com a realização de atividades
de iniciação científica, monitoria, semanas acadêmicas, cursos de extensão, grupos de
estudos, publicações científicas, eventos científicos, intercâmbios e cooperação com
instituições internacionais. A Instituição conta com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação,
Pesquisa, Extensão e Assuntos Comunitários. Essa Pró-Reitoria promove a validação dos
projetos de cursos, palestras e atividades de extensão e a análise e aprovação dos cursos
de pós-graduação. Desta forma, fomenta a produção e a divulgação do conhecimento
científico que integra a graduação e a pós-graduação.
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AÇÕES PROPOSTAS E REALIZADAS
a) Reestruturação das matrizes curriculares
No ano de 2018 foi realizado um estudo para alteração das matrizes
curriculares dos cursos de graduação, com a implantação de Projetos Integradores com
o objetivo de desenvolver capacidades educacionais produtivas, sendo um componente
que tende a favorecer o ensino mais contextualizado, com a proposta de aprofundar e
dinamizar o currículo.

b) Projeto Lutas
Atividades desenvolvidas:
- Desenvolvimento de modalidades de lutas, como atividades de extensão, com
o objetivo de oferecer aos acadêmicos e professores a pratica uma atividade física
regular semanal.
Local: sala de lutas no ginásio
DISCIPLINAS VINCULADAS: Lutas, Treinamento Desportivo, Estágio em esportes
e gestão.
CURSOS ENVOLVIDOS: Educação Física
NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 2 discentes
NÚMERO DE ATENDIMENTOS A COMUNIDADE: 18 atendimentos

c) Projeto AMPLIAR – Natação Paraolímpica
Atividades desenvolvidas:
- Ensino da natação, ambientação aquática, natação de rendimento.
Público alvo: alunos com deficiências
- Local: Piscina
DISCIPLINAS VINCULADAS: Educação Física Adaptada, atividades aquáticas e
estagio supervisionado I.
CURSOS ENVOLVIDOS: Educação Física
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NÚMERO DE ATENDIMENTOS A COMUNIDADE: 97 atendimentos
NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 29 discentes

d) Projeto Fitness - Academia de Musculação
Abertura do espaço da Academia de Musculação para funcionários,
professores, alunos e egressos do Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil
com atendimento especializado de professores e acompanhamento de alunos do curso
de Educação Física.
DISCIPLINAS VINCULADAS: Estágio Supervisionado em Saúde.
CURSOS ENVOLVIDOS: Educação Física.
NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS: 11 discentes
NÚMERO DE ATENDIMENTOS A COMUNIDADE: 120 atendimentos

e) Projeto Um dia no UniBrasil
Aconteceu em 24 de outubro, com o objetivo de estreitar o relacionamento
com professores e alunos de Ensino Médio, proporcionado o contato com o meio
acadêmico e auxiliando a discernir a profissão. O evento contou com 22 colégios e 2.163
participantes.

f)

Núcleo de Prática Jurídica

No Núcleo de Prática Jurídica os alunos do curso de Direito exercem a prática
jurídica em áreas. Em 2018 foram ofertadas as seguintes Clínicas: Prática de Direito do
Trabalho, Prática de Direito Civil, Prática de Direito de Família, Justiça Federal, Prática de Direito
Penal, Tribunal do Júri, Direito do Consumidor e Mediação. Para estas atividades foram

realizadas 44 turmas no primeiro semestre e 43 no segundo semestre de 2018, onde
foram envolvidos 730 alunos.
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CLÍNICAS OFERTADAS NO 1º SEMESTRE
QUANTIDADES POR TURMA
CLINICAS
Ofertadas

Fechadas

Não
Fechadas

PRÁTICA DE DIREITO DO TRABALHO
PRÁTICA DE DIREITO CIVIL
PRÁTICA DE DIREITO DE FAMÍLIA
JUSTIÇA FEDERAL
PRÁTICA DE DIREITO PENAL
TRIBUNAL DO JURI
DIREITO DO CONSUMIDOR E
MEDIAÇÃO

2
10
8
16
8
1

2
7
6
16
6
1

0
3
2
0
2
0

31
63
50
67
61
40

25
61
46
61
60
37

1

1

0

27

26

DIREITO DO CONSUMIDOR

2

2

0

58

40

48

41

7

397

356

TOTAL

Matriculados Concluídos

QUANTIDADES POR TURMA
CLINICAS
Ofertadas

Fechadas

Não
Fechadas

PRÁTICA DE DIREITO CIVIL
JUSTIÇA FEDERAL

1
1

1
1

0
0

14
6

12
4

PRÁTICA DE DIREITO PENAL

1

1

0

10

8

3

3

0

30

24

TOTAL

Matriculados Concluídos

CLÍNICAS OFERTADAS NO 2º SEMESTRE
QUANTIDADES POR TURMA
CLINICAS
Ofertadas

Fechadas

Não
Fechadas

PRÁTICA DE DIREITO DO TRABALHO

2

2

0

39

32

PRÁTICA DE DIREITO CIVIL

4

4

0

43

39

PRÁTICA DE DIREITO DE FAMÍLIA

8

7

1

70

61

JUSTIÇA FEDERAL

16

10

6

40
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PRÁTICA DE DIREITO PENAL
TRIBUNAL DO JURI
DIREITO DO CONSUMIDOR E
MEDIAÇÃO
DIREITO DO CONSUMIDOR

8

7

1

61

48

1

1

0

43

33

1

1

0

13

12

1

1

0

60

53

CEJUSC

6

6

0

20

15

Matriculados Concluídos

38

TOTAL

47

39

8

389

324

QUANTIDADES POR TURMA
CLINICAS

Não
Fechadas Matriculados Concluídos

Ofertadas

Fechadas

PRÁTICA DE DIREITO CIVIL

1

1

0

10

6

JUSTIÇA FEDERAL

2

2

0

15

10

PRÁTICA DE DIREITO DE FAMÍLIA

1

1

0

10

10

4

4

0

35

26

TOTAL

g) Clínica de Saúde
Nutrição: Na Atividade de Extensão em Atendimento Ambulatorial, que visa
proporcionar aos alunos a oportunidade de praticar os conceitos aprendidos em sala de
aula e de aprimorar as técnicas de avaliação e orientação nutricional, foram realizados
507 atendimentos nos ambulatórios em 2018.
AMBULATÓRIO
Ambulatório de crianças e adolescentes
Ambulatório de pacientes hipertensos e diabéticos
Ambulatório de Adultos e praticantes de atividade física
Total

NÚMERO DE
ATENDIMENTOS
186
162
159
507

Fisioterapia: O atendimento fisioterapêutico é realizado por alunos do quarto período
em diante com supervisão docente direta. Realiza atendimento em grupo para os casos
de artroses, alterações posturais, lombalgia crônica; e atendimentos individuais nas
especialidades de reumatologia, ortopedia e neurologia infantil e adulta Em 2018 as
clínicas atenderam 60 pacientes.
Psicologia: O Serviço Escola de Psicologia (SEP) da Clínica Integrada de Saúde do
UniBrasil oferece atendimento psicológico para a comunidade acadêmica interna e para
comunidade externa. Os estudantes do 8º período realizam triagens psicológicas no SEP
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como uma parte do Estágio Básico IV: Técnicas Psicoterápicas e os estudantes do 9° e
10° período conduzem os atendimentos sob a supervisão individual de professores
psicólogos. Em 2018 o SEP atendeu 227 pessoas e realizou um total de 182 triagens e
2.258 sessões.
Semestre

Triagens

1° Semestre
2° Semestre
Total

110
72
182

h)

Atendimentos Psicológicos
(Sessões Realizadas)
1.167
1.091

2.258

Pessoas
Atendidas
126
101
227

Realização de Eventos de Extensão e Pesquisa

Os Cursos de Graduação e Pós-graduação da Instituição realizam 259 eventos,
como cursos, palestras, oficinas, seminários e jornadas acadêmicas além das pesquisas,
contando com mais de 9.858 participantes em 2018, que totalizaram 9.798 certificados
emitidos.
i)

Bolsas de Iniciação Científica e Monitoria

Iniciação Científica
Regulamentada pela Resolução 05/2014 – CONSEPE, incentiva a participação dos
estudantes do Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil no Programa
Institucional de Iniciação Científica, para que desenvolvam a capacidade de pesquisa sob
a orientação de professores qualificados.
Total de envolvidos: 43 ALUNOS

Monitoria
Regulamentada pela Resolução 05/2014 – CONSEPE, desperta no corpo discente
o interesse pela carreira de magistério, além de colaborar para a integração do corpo
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discente e docente, concretizando os objetivos educacionais estabelecidos no
Regimento da Instituição.
Total de envolvidos: 51 ALUNOS

j)

Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil / CNPq

Atualmente o Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil conta com
06 Grupos de Pesquisa cadastrados na plataforma do CNPq.
NOME DO GRUPO
GPEM - Grupo de Pesquisa em Engenharia Mecânica
Promoção da Saúde e do meio ambiente
Direito e Políticas Públicas
Liberdade, Filosofia e Direito
Desenvolvimento Tecnológico Aplicado a Saúde
Gestão, Educação e Cuidados em Saúde

ÁREA
PREDOMINANTE
Engenharia
Mecânica
Saúde Coletiva
Direito
Filosofia

ANO DE
CRIAÇÃO

Farmácia

2016

Saúde Coletiva

2017

2014
2007
2015
2017

k) Produção Científica: Revistas do UniBrasil
O Centro Universitário Autônomo do Brasil, no intuito de difundir a produção
científica da comunidade acadêmica, publica periodicamente revistas científicas
vinculadas as Escolas e também uma revista do programa de Mestrado. Estas revistas
apresentam a seguinte classificação no Qualis da CAPES:
ISSN
1982-0496
1982-0496
1982-0496
1982-0496

Título
REVISTA DIREITOS FUNDAMENTAIS &
DEMOCRACIA (UNIBRASIL)
REVISTA DIREITOS FUNDAMENTAIS &
DEMOCRACIA (UNIBRASIL)
REVISTA DIREITOS FUNDAMENTAIS &
DEMOCRACIA (UNIBRASIL)
REVISTA DIREITOS FUNDAMENTAIS &
DEMOCRACIA (UNIBRASIL)

Área de Avaliação
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE
EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E
TURISMO

Classificação

CIÊNCIAS AMBIENTAIS

B3

DIREITO

A1

ENFERMAGEM

B4

B4
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1982-0496
1982-0496
1982-0496
1982-0496

REVISTA DIREITOS FUNDAMENTAIS &
DEMOCRACIA (UNIBRASIL)
REVISTA DIREITOS FUNDAMENTAIS &
DEMOCRACIA (UNIBRASIL)
REVISTA DIREITOS FUNDAMENTAIS &
DEMOCRACIA (UNIBRASIL)
REVISTA DIREITOS FUNDAMENTAIS &
DEMOCRACIA (UNIBRASIL)

ENGENHARIAS II

B5

FILOSOFIA

B1

INTERDISCIPLINAR

B2

SERVIÇO SOCIAL

B2

No ano de 2018 foram publicadas 4 edições destas revistas com 43 artigos
científicos. Segue abaixo o número de edições e artigos publicados em cada revista no
ano de 2018.
Revista
Revista Direitos Fundamentais & Democracia
Cadernos das Escolas de Negócios
TOTAL

Edições Artigos
3
35
1
8
4
43

l) EVINCI – UNIBRASIL
O Evento de Iniciação Cientifica do Centro Universitário Autônomo do Brasil –
UniBrasil (EVINCI), tem como princípio proporcionar aprendizado para os alunos e
demais interessados aprenderem de forma prática os conhecimentos que até então
estavam restritos apenas as teorias. Foram ofertadas 138 atividades vinculadas ao
ensino que envolveram as Escolas de Comunicação, Direito, Educação e Humanidades,
Engenharias, Negócios e Saúde, além de Pós-graduação e Mestrado em Direitos
Fundamentais e Democracia, contando com 2.148 inscritos, 418 resumos submetidos.
No ano de 2018 ocorreu a publicação dos Anais do EVINCI com um total de 326
publicações, sendo 295 resumos e 31 artigos científicos.

m) Projeto ENADE 2018
O Projeto ENADE / 2018 foi desenvolvido pela Pró-Reitoria de Graduação em
parceria com os coordenadores e professores dos cursos de Administração (presencial
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e EAD), Ciências Contábeis, Design, Direito, Jornalismo, Psicologia, Publicidade
Propaganda e Serviço Social. Este projeto contempla um planejamento contendo ações
que foram desenvolvidas durante o ano com a intenção de melhorar a qualidade do
ensino em nossos cursos de graduação e, consequentemente, a aprendizagem dos
estudantes. No ano de 2018, 702 alunos da instituição foram inscritos no ENADE como
concluintes.

n) Educação à Distância
No ano de 2018 um total de 53 alunos no Administração EAD e 204 alunos
dependentes realizaram disciplinas da grade de Administração EAD, totalizando assim
257 alunos.
Nos cursos presencias, foram ofertadas disciplinas no formato em EAD. Em
2018 um total de 592 alunos realizaram estas disciplinas, conforme tabela abaixo.
DISCIPLINAS EM EAD NOS CURSOS PRESENCIAIS
CURSO
Fisioterapia
Biomedicina
Nutrição DIURNO
Nutrição NOTURNO
Nutrição DIURNO
Nutrição NOTURNO
Farmácia
Enfermagem TURMA A
Enfermagem TURMA A
Enfermagem TURMA B
Enfermagem TURMA B
Administração DIURNO
Administração NOTURNO
Administração DIURNO
Administração NOTURNO
Ciências Contábeis

DISCIPLINA
Ciências Sociais
Ciências Sociais
Ciências Sociais
Ciências Sociais
Economia
Economia
Introdução às Ciências Sociais
Antropologia Aplicada à Saúde (equivalente
Ciências Sociais)
Sociologia Aplicada à Saúde (equivalente
Ciências Sociais)
Antropologia Aplicada à Saúde (equivalente
Ciências Sociais)
Sociologia Aplicada à Saúde (equivalente
Ciências Sociais)
Introdução às Ciências Sociais
Introdução às Ciências Sociais
Administração da Inovação e Criatividade
Administração da Inovação e Criatividade
Filosofia

a

ALUNOS
47
31
39
29
42
29
34
42

a

41

a

22

a

20
21
57
12
46
36
43

Sistemas de Informação

Filosofia
TOTAL

44
592

Para os alunos ingressantes foram ofertados cursos de nivelamento de Matemática,
Química e Português, além de cursos de Calculadora HP12C e Iniciação científica. Um total de
785 alunos no primeiro semestre e 230 no segundo semestre participaram destes cursos,
conforme tabela abaixo

NIVELAMENTOS E CURSOS DE EXTENSÃO
CURSO

ALUNOS 1º SEMESTRE

ALUNOS 1º SEMESTRE

Nivelamento de Matemática

180

48

Nivelamento de Matemática

44

52

Nivelamento de Química

210

24

Nivelamento de Química

38

15

Nivelamento de Português

182

15

Nivelamento de Português

78

09

Calculadora HP12C

18

09

Iniciação à Ciência

35

58

785

230

TOTAL

3.3.2 Comunicação com a Sociedade

A Comissão Própria de Avaliação, por meio dos seus representantes, observou
que a Instituição conta com veículos de comunicação para informar, divulgar e estreitar
o relacionamento com funcionários, alunos, professores, outras IES, empresas,
comunidade, imprensa, entre outros.
O foco da comunicação da Instituição é promover a socialização do
conhecimento, mostrando e informando a produção acadêmica, o intercâmbio de
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conhecimento, produzindo eventos que possibilitem a discussão de teorias e práticas,
de forma democrática.
O Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil conta com os seguintes
canais de comunicação: - Site Institucional; - Revista Expressão; - Redes Sociais; UniBrasil Futuro; - Academia UniBrasil; - AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem); - TV
Campus; - Rádio Web; - Redes Sociais e Blog dos Cursos; - Ouvidoria.

- Site Institucional:
O Portal do Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil noticia os fatos
ocorridos na Instituição. Na Central de Notícias e na Central de Eventos são publicadas,
diariamente, informações relacionadas às principais atividades desenvolvidas pelos
cursos, às ações institucionais e aos eventos acadêmicos e corporativos. O novo site tem
uma dinâmica de atualização, com destaque para as últimas notícias e acontecimentos
da comunidade acadêmica.

- Revista Expressão:
Tem como proposta divulgar as atividades culturais da Instituição, mantendo
registro e elaborando portfólio.
- Redes Sociais:
Por meio das redes sociais, o Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil
amplia o diálogo com a comunidade, utilizando de uma linguagem próxima ao perfil de
alunos que queremos atingir, tomando como base sua faixa etária e hábitos de
consumo. As ações realizadas na Instituição, as atividades desenvolvidas pelos cursos,
as conquistas acadêmicas são alguns dos temas em destaque nas redes sociais.

- UniBrasil Futuro:
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Tem a finalidade de promover o intercâmbio acadêmico e ampliar o
conhecimento, o UniBrasil Futuro oportuniza aos alunos ouvir personalidades do
cenário nacional sobre assuntos relacionados a diversas áreas. O evento é aberto a toda
a comunidade.

- Academia UniBrasil:
Com uma proposta similar ao projeto UniBrasil Futuro, o Academia UniBrasil
também tem por objetivo disseminar a informação. O evento é direcionado à
comunidade acadêmica e traz, periodicamente, para dentro da Instituição,
personalidades de destaque local.

- AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem):
O AVA consiste em um espaço para a Educação a distância e de divulgação dos
trabalhos desenvolvidos pelos alunos e professores da instituição e convidados. Está
organizado de forma a disponibilizar e-books, produção científica e cultural, vídeos de
conferências e palestras e notícias.
- TV Campus:
Veículo para divulgação de informação e entretenimento resultado de um
trabalho multidisciplinar de alunos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Design
do UniBrasil Centro Universitário. Hoje a programação conta com 12 programas
produzidos pelos alunos do terceiro e quarto anos do curso de Jornalismo. Seis deles são
produzidos para levar informação com conteúdo jornalístico diário, semanal e
quinzenal: Boletim do Tempo, Campus News, Debate UniBrasil, Fique Ligado,
Informativo UniBrasil e iRepórter UniBrasil. Outros seis programas aliam informação e
entretenimento e estão sendo veiculados na CWBTV, no canal 5 da NET: Comunidade
UniBrasil (notícias com destaque para acontecimentos no UniBrasil), Cozinha sem
Pepino (gastronomia), Daqui (cultura curitibana), Gente que Faz (personagens curiosos
da vida da cidade e projetos sociais), Identidade (direitos da comunidade LGBT e temas
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para informação a esse público) e Uni Esporte (modalidades esportivas diferenciadas).
A Publicidade e Propaganda auxilia na construção de comerciais e teasers. O Design
ajuda na construção de vinhetas. A partir da Agência Interage, uma equipe criou e
animou as artes produzidas para a TV Campus. Esse projeto conta com suporte do
Estúdio de TV do UniBrasil, assim como diversos setores da instituição que colaboram
para a visibilidade do projeto em televisores de corredor, meios digitais e parceria com
televisão por assinatura. O site da TV Campus é o tvcampus.unibrasil.com.br.
- Rádio Web:
Espaço voltado para elaboração projetos de áudio dos alunos da Escola de
Comunicação, com enfoque nos formatos jornalísticos. O meio também é usado para
dar visibilidade aos projetos institucionais e realiza gravações de palestras, oficinas e
entrevistas com convidados que participam de eventos no campus do Centro
Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil.
- Redes Sociais e Blog dos Cursos:
A maioria dos cursos possui contado direto com a comunidade acadêmica e
externa por meio das redes sociais e páginas específicas dos cursos. Esse contato estreita
a relação e facilita na divulgação das ações e informações referentes a dinâmica de
ensino e aprendizagem.

- Ouvidoria:
A Ouvidoria do Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil é um órgão
de promoção e defesa dos direitos dos docentes, técnico-administrativos, alunos e
comunidade externa, em suas relações com a instituição e suas diferentes instancias
administrativas e acadêmicas. A Ouvidoria não tem caráter administrativo, executivo,
judicativo ou deliberativo, exercendo papel mediador nas relações envolvendo as
instancias da instituição e os integrantes da comunidade acadêmica.
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A Ouvidoria busca atender as demandas combinando a necessária, ponderação
e celeridade nas respostas, apresentando relatórios a gestão institucional.
A Ouvidoria funciona como um canal de comunicação direta com a instituição.
Este setor está aberto para facilitar a comunicação recebendo sugestões, críticas e
elogios.Os interessados podem entrar em contato por telefone, e-mail ou
pessoalmente.
AÇÕES PROPOSTAS E REALIZADAS

a) Reformulação do Site Institucional:
No ano de 2018 ocorreu uma reformulação do site institucional com uma nova
dinâmica de atualização, com destaque para as últimas notícias e acontecimentos da
comunidade acadêmica.
b) Revista Expressão:
No ano de 2018 foi publicado o 7º volume da Revista.
c) UniBrasil Futuro:
Criação no ano de 2008 com a finalidade de promover o intercâmbio acadêmico
e ampliar o conhecimento,.

d) Ouvidoria:
No ano de 2018, considerando as entradas de janeiro a dezembro, a Ouvidoria
realizou 1170 atendimentos, conforme as descrições:
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As demandas apresentadas foram divididas, por setores, descrições e
cursos:
SETORES
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DESCRIÇÃO DAS DEMANDAS

PEDIDO POR CURSOS:
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3.3.3 Políticas de atendimento aos Discentes

O Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil conta com o Centro
Didático-Pedagógico (CEDIPE), constituído como um núcleo de apoio social, psicológico
e pedagógico. O CEDIPE presta acompanhamento e assessoria no campo da Educação e
Saúde às diversas atividades desenvolvidas no âmbito da Instituição, no sentido de
contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Seu compromisso está
relacionado ao delineamento de processos inclusão, à criação de condições de
acessibilidade, bem como à promoção da formação acadêmica voltada ao mundo do
trabalho, à profissionalização em nível superior, à democratização do saber e à
participação cidadã.
O CEDIPE é regulamentado pela Resolução 13/2014 CONSEPE, vinculado à PróReitoria de Graduação, presta acompanhamento pedagógico e psicológico aos
estudantes, bem como assessoria às diversas atividades acadêmicas desenvolvidas no
âmbito dos cursos. Acompanha o trabalho pedagógico das coordenações e do corpo
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docente, diagnostica as dificuldades e necessidades de aprendizagem dos alunos e
propõe projetos de intervenção na realidade acadêmica. Para tanto, o CEDIPE volta suas
ações de forma multidisciplinar para a prática inclusiva dos sujeitos em suas dimensões:
sensorial, intelectual e de saúde mental.
O CEDIPE conta com as seguintes atribuições no serviço de apoio:
─ Organizar informações sobre o currículo acadêmico-profissional dos docentes
através da atualização semestral das capacitações realizadas e aquelas em
andamento;
─ Analisar a aderência presente entre a formação acadêmica dos docentes e as
disciplinas ministradas;
─ Recepcionar, apresentar a instituição e acompanhar no período de um semestre os
professores ingressantes;
─ Realizar o acompanhamento psicopedagógico das atividades de docência;
─ Apresentar mensalmente para a PROGRAD relatórios com as ações desenvolvidas
para análise e discussão conjunta dos encaminhamentos;
─ Realizar atendimentos psicológicos dos docentes, elucidando conflitos e questões
subjetivas presentes no cumprimento das atribuições do cotidiano de trabalho
docente;
─ Mediar situações de conflito presentes nas relações professor-aluno e professorcoordenação;
─ Elaborar, em parceria com as coordenações e PROGRAD, Programas de Formação
Continuada dos Docentes;
─ Trabalhar junto aos docentes o resultado da avaliação institucional.

No atendimento realizado junto aos alunos da instituição, o CEDIPE tem as
seguintes atribuições:
─ Recepcionar os alunos com necessidades especiais ingressantes.
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─ Realizar acompanhamento bimestral do desempenho acadêmico dos alunos
acompanhados pelo CEDIPE e atendimento psicopedagógico decorrente de
necessidades identificadas.
─ Realizar o atendimento aos discentes encaminhados pelas Coordenações de Curso
e Corpo Docente ou que procuram atendimento do CEDIPE por iniciativa própria.
─ Realizar o encaminhamento dos discentes para atendimentos especializados
decorrentes de necessidades identificadas durante o atendimento.
─ Realizar o acompanhamento psicopedagógico dos discentes que apresentam
dificuldades no processo de aprendizagem.
─ Estabelecer contatos periódicos com as Coordenações de Curso para pareceres
sobre os atendimentos dos discentes de seu curso e para levantamento de demais
necessidades de apoio psicopedagógico aos discentes.
─ Mediar situações de conflito presentes nas relações entre alunos, aluno-professor,
aluno-coordenação e aluno-instituição;
─ Elaborar, junto às Coordenações de Curso e à Pró-Reitoria de Graduação, propostas
de eventos e/ou cursos de extensão a partir de necessidades identificadas no corpo
discente.
O Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil conta também com a
Central de Estágios, setor responsável pela organização de todas as atividades de
estágios dos alunos matriculados em todos os cursos de graduação do Centro
Universitário Autônomo do Brasil. A Central de Estágios é o elo entre a instituição e as
organizações públicas e privadas.

AÇÕES PROPOSTAS E REALIZADAS

a) Central de Atendimento Acadêmico
Para o atendimento aos alunos o Centro Universitário Autônomo do Brasil –
UniBrasil conta com a Central de Atendimento ao Acadêmico, setor que presta
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informações (presencial, chat ou e-mail), evitando deslocamento desnecessário para
outros setores. São executados os seguintes processos: financiamentos ou bolsas de
estudo, renovação de matrícula e protocolos diversos.

b) Central de Estágios
Regulamentado pela Resolução 09/2014 – CONSEPE, a Central de Estágios e
Empregos é responsável pela organização de todas as atividades de estágio dos alunos
matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação. As Coordenações dos Cursos e
Central de Estágios e Empregos realizam convênios e parcerias com organizações
públicas e privadas visando encaminhar os acadêmicos aos estágios e empregos para
aprimoramento do desempenho profissional, em conformidade com a legislação
vigente.

c) Centro Didático-Pedagógico (CEDIPE),
Dentro das atribuições do Centro Didático‐Pedagógico (CEDIPE), no ano de 2018
foram realizados 456 atendimentos, especificados na tabela abaixo.
ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CEDIPE EM 2018
Tipo de Atendimento
Quant. de alunos atendidos
Psicológicos
Quant. aluno por atendimento psicológico
Psicopedagógicos / alunos com deficiência
Professores / coordenadores
Total

Número de Atendimentos
177
63
60
135
21
456

d) Bolsa de estudos
O UniBrasil Centro Universitário tem adesão aos programas governamentais de
concessão de bolsas e financiamento (ProUni e FIES), além de fornecer bolsas para
funcionários e dependentes e contar com o programa de parcelamento próprio ESTUDE,
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que parcela o curso de calouros e veteranos da Instituição. Em 2018 a Instituição contou
com 3.253 alunos beneficiados por algum desses programas.
BOLSAS / FINANCIAMENTO
Número de beneficiados

e)

FIES
1.346

ESTUDE
778

PROUNI Bolsas UniBrasil
1.026
103

Bolsa Atleta
Incentivo à prática de esportes. No ano de 2018, foram ofertadas 13 bolsas de estudos

entre 50% a 100% para os alunos dos times de Voleibol, Atletismo e Lutas

f) Programa Institucional de Acompanhamento dos Egressos
O Centro Universitário Autônomo do Brasil - UniBrasil considera de grande
relevância que sua relação com os alunos não se encerre com o término do curso de
graduação, mas que prossiga, embora de forma diferenciada, no decorrer da vida
profissional de cada um dos concluintes de seus cursos.
A manutenção do vínculo com a Instituição torna-se interessante, pois
representa um meio de prosseguir no meio acadêmico, encontrando incentivos para
estudar e produzir, alargando, aprofundando e atualizando seus conhecimentos.
Com a manutenção de cadastro atualizado permitirá também ao aluno a oferta de
oportunidades de vagas eventualmente comunicadas à Instituição, e contato direto
com agências de recolocação de emprego conveniadas, facilitando ao aluno
formando ou egresso inserção no mercado de trabalho.
O Programa Institucional de Acompanhamento de Egressos visa dar suporte às
Coordenações de Cursos na verificação a posteriori dos perfis do egresso e das
competências descritas em cada Projeto Pedagógico de Curso, contribuindo para a
inserção dos ex-alunos no mercado de trabalho e adequando sua qualificação aos
imperativos do desenvolvimento socioeconômico da região.
Os objetivos deste programa são:
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1. Manter o cadastro dos ex-alunos atualizado;
2. Fortalecer os laços da Instituição com os profissionais egressos;
3. Averiguar o desempenho profissional dos egressos no mercado de trabalho;
4. Realizar encontros periódicos em cada curso com o fito de facilitar a
interação entre alunos e ex-alunos;
5. Promover a atualização e o aprimoramento profissional dos egressos por
meio de iniciativas de formação continuada;
6. Avaliar e atualizar os Projetos Pedagógicos dos Cursos através de indicadores
criados a partir das informações fornecidas pelos ex-alunos.
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3.4 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO

3.4.1 Políticas de Pessoal
As políticas para a qualificação continuada do corpo docente estão definidas no
Projeto Pedagógico Institucional, tendo como base o perfil do professor da Instituição,
para além das determinações previstas na legislação, como o artigo 66 da lei nº 9394/96,
composto das seguintes características:
a) Ocupar espaço acadêmico próprio, com nítida vocação para vida acadêmica
produtiva (publicações);
b) Manejo adequado do conhecimento, ou seja, da pesquisa e da elaboração
própria, incluída a capacidade de orientar alunos, seja com respeito à iniciação
científica - profissional, a grupos de pesquisa e a projetos profissionais
(participação em projetos, bancas e orientações, etc.);
c) Compromisso ostensivo com a aprendizagem própria e dos alunos, vocação
para lidar com conhecimento e educar alunos; incorporando a figura de alguém
que gosta de estudar, andar atualizado e manter nível cultural considerável
(participações em eventos, avaliações sistemáticas institucionais; etc.);
d) Apresentar um plano pedagógico, aliado ao seu cronograma de execução para
ser avaliado periodicamente.
Para atender a tais exigências, a Instituição oferece políticas de fomento e de
formação continuada, que compreendem:
a) Oportunidades de publicação, em veículos próprios e externos, simples ou
sofisticados;
b) Participação em eventos internos e externos de socialização do conhecimento,
principalmente para fazer apresentações próprias;
c) Acesso à instrumentalização que favoreça a produtividade da ciência e
tecnologia, tais como biblioteca e videoteca, meios eletrônicos sempre
disponíveis e atualizados;
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d) Participação em projetos de reciclagem permanente.
A Formação Continuada no Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil,
visando desenvolver competências no corpo docente, assim como, promover
momentos de reflexão, discussão de temas relevantes para o meio acadêmico
profissional. Para dar valor e significado a estes momentos e aos docentes do Centro
Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil, a instituição busca aprimorar as
discussões, pesquisar melhorias, apresentando oportunidades de trocas de
conhecimentos que promovem a formação apta para o momento social acadêmico.
Neste sentido, é necessário que o corpo docente da Instituição conheça os
documentos que balizam o trabalho acadêmico, e assim desenvolva suas aulas
atendendo as expectativas de formação dos alunos, respeitando as especificidades
regionais, garantindo o perfil do egresso e propiciando a formação integral do futuro
profissional.
Ainda com a preocupação de garantir a formação integral dos alunos, a
Instituição oportuniza aos professores momentos de capacitação específica de temas
relevantes a educação, como por exemplo: Gestão da Sala de Aula, Metodologia da
avaliação do processo ensino e aprendizagem e Ambiente Virtual de Aprendizagem.
No que se refere aos requisitos à contratação dos professores - titulação,
experiência no magistério superior e experiência profissional não acadêmica - estão
regulamentados no Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS) homologado pelo
Ministério do Trabalho pelo despacho do Superintendente Regional do Trabalho e
Emprego (D.O.U. seção 1, nº 155, de 14 de agosto de 2009), da seguinte forma:
O corpo docente é constituído por professores que exercem atividades inerentes
ao ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa - incluídas as de laboratório – e
extensão, e as relativas à gestão acadêmica e institucional.
O corpo docente é formado pelas seguintes carreiras:
I-

Professores Fundadores;

II -

Professores Colaboradores;
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III -

Professores Pesquisadores.
As tabelas abaixo apresentam a qualificação e regime de trabalho dos docentes

do Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil no ano de 2018.

DOCENTES POR TITULAÇÃO 2018
Titulação
Quantidade
%
Doutor
56
26,3%
Mestre
135
63,4%
Especialista
22
10,3%
Total
213
100%
DOCENTES POR REGIME DE TRABALHO 2018
Regime de Trabalho
Integral
Parcial
Horista
Total

Quantidade
57
118
38
213

%
26,8%
55,4%
17,8%
100%

O corpo técnico administrativo do Centro Universitário Autônomo do Brasil –
UniBrasil é composto de funcionários contratados mediante a realização de processo
seletivo por meio de entrevistas e provas de conhecimentos do cargo pretendido. A
política de qualificação do corpo técnico/administrativo é o estímulo a qualificação
constante, promovendo a melhoria do desempenho das funções administrativas e a
institucionalização das práticas acadêmicas (PDI 2014-2018). O regime de trabalho
aplicado ao corpo técnico/administrativo do Centro Universitário Autônomo do Brasil –
UniBrasil é a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

AÇÕES PROPOSTAS E REALIZADAS
a) Formação continuada para os docentes
- Realizada de Jornadas Acadêmicas no início de cada semestre, tratando de temas de
relevância para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem. No primeiro
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semestre de 2018, o tema da jornada foi “EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA” com a realização
de uma Mesa Redonda e oficinas por Escola referente ao tema Educação e Tecnologia
em três áreas: Comportamental, Tecnológica e Ensino. No segundo semestre a Jornada
Acadêmica teve o tema: “ESTRATÉGIAS PARA POTENCIALIZAR O PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM" foi realizada a palestra: Projeto integrador como ferramenta de
construção de habilidades e competências. Oficinas de estratégias para potencializar as
aulas presenciais com o uso de EAD.
- Realização do Curso de Capacitação Continuada Pró-Lideres para os coordenadores dos
cursos de graduação, com o objetivo da capacita-los no processo de gestão acadêmica.
- Realização de Capacitação Atividades Pedagógicas Supervisionadas – APS para os
coordenadores e professores, com o objetivo da inserção destas atividades a partir de
2019.
- Realização da Capacitação Continuada Projetos Integradores para coordenadores e
professores, com o objetivo da inserção dos Projetos nos cursos de graduação a partir
de 2019.
- Ampliação do acesso à instrumentalização que favoreça a produtividade da ciência e
tecnologia, com a disponibilização das plataformas EBSCO, Minha Biblioteca e Normas
da ABNT, além da Biblioteca da instituição.
- Oportunidades de publicação, em veículos próprios e externos;
- Participação em eventos internos e externos de socialização do conhecimento,
principalmente para fazer apresentações próprias;

3.4.2 Organização e Gestão da Instituição

A Comissão Própria de Avaliação analisou o funcionamento da Administração
Institucional, conforme Art. 5º do Estatuto do Centro Universitário Autônomo do Brasil
– UniBrasil compete aos seguintes órgãos:
I-

Conselho Universitário - CONSU;
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II -

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE;

III -

Reitoria;

IV -

Pró-Reitorias.

Observa-se por meio dos procedimentos avaliativos que esta estrutura é
fundamental para as tomadas de decisão institucionais em relação às finalidades
educativas e para a gestão estratégica no sentido de antecipar problemas e soluções. A
participação efetiva dos atores envolvidos no processo ensino aprendizagem é
imprescindível para os processos decisórios, colabora e fortalece a gestão institucional.

Conselhos

Mantenedora

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COM AS INSTÂNCIAS DE DECISÃO
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Mantida

Em conformidade com a Resolução nº 1 de 17/6/2010, o UniBrasil terá na
estrutura de seus cursos o NDE – Núcleo Docente Estruturante, constituindo-se o
segmento da estrutura de gestão acadêmica de cada Curso de Graduação, com
atribuições consultivas, propositivas e avaliativas sobre matéria de natureza acadêmica.
O UniBrasil, em conformidade com o disposto nos documentos de orientação
do Ministério da Educação e considerando a relevância da consolidação de um grupo de
docentes, de elevada formação e titulação e com regime de tempo diferenciado, para
responderem pela criação, implantação e consolidação do PPC, define regras para o
Núcleo Docente Estruturante - NDE, ressaltando a responsabilidade atribuída aos
docentes participantes, dentre outras funções, de:
a)

Elaborar o PPC definindo sua concepção e fundamentos.

b)

Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso em conformidade

com as diretrizes curriculares aprovadas pelo Ministério da Educação.
c)

Atualizar periodicamente o PPC.

d)

Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no

Colegiado de Curso, sempre que necessário.
e)

Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso

definidas pelo Colegiado.
f)

Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;

g)

Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos

estabelecidos pelo PPC.
h)

Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao

Colegiado de Curso a instalação ou substituição de docentes, quando necessário.

AÇÕES PROPOSTAS E REALIZADAS
a) Reestruturação do Organograma institucional
No ano de 2018 foi reformulado o organograma da instituição com uma nova
divisão dos setores entre Reitora, Pró-Reitora de Graduação, Pró-Reitor de Pós63

graduação, Pesquisa, Extensão e Assuntos Comunitários e Pró-Reitor de Planejamento
e Administração.

b) Organogramas dos setores da instituição
No ano de 2018 foi indicado o trabalho de criação e revisão dos organogramas
de todos os setores da instituição, com o objetivo de organizar os fluxos de trabalho,
promovendo maior integração entre os setores.

c) Núcleo Docente Estruturante – NDE
Renovação dos Núcleo Docente Estruturante – NDE dos cursos de graduação
com a emissão de novas portarias de composição dos NDEs pela Pró-Reitoria de
Graduação.

d) Acompanhamento acadêmico e administrativo dos processos do MEC
A Instituição desenvolve ações de acompanhamento acadêmico e
administrativo para acompanhar e se preparar para os processos de reconhecimento de
curso e de recredenciamento institucional previstos. Este trabalho é baseado nos
instrumentos de avaliação utilizando pelo Inep.

3.4.3 Sustentabilidade Financeira
1) Metodologia:
Os dados de Resultado Financeiro e Investimento são apurados com base nas
informações consolidadas do Balancete Contábil e Balanço Patrimonial Anual, com
tabulações especiais para estratificação dos grupos de custos e despesas. O Quadro de
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Resultados Financeiros é elaborado segundo a estrutura de Receita e Custos/Despesas
apresentada ao MEC no Censo da Educação Superior. Neste Quadro são informados os
grandes agregados anuais da Receita Líquida, resultado do faturamento deduzido dos
descontos contratuais. Faz-se a separação de Custos, entendidos como os dispêndios
operacionais diretos assumidos com a atividade fim da Instituição e as despesas como
dispêndios operacionais administrativos indiretos. A Receita Líquida deduzida dos
dispêndios operacionais nos fornece o Resultado Operacional. Este acrescido da Receita
Não Operacional (receita eventual de capital) e deduzida dos impostos (IR e CSLL) nos
fornece o Resultado do Exercício. Finalmente do Resultado do Exercício são deduzidos
os Investimentos para apurar-se o Resultado Final do Exercício, lucro da atividade anual
da Instituição. Todos os dados são em valores nominais correntes.
2) Dados
Variável
RECEITA LIQUIDA
RECEITAS

2017
65.116.719,01
65.116.719,01

2018
63.250.819,75
63.250.819,75

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
CUSTOS
Custos com Pessoal e Encargos - Docentes

56.841.303,83
34.758.875,95
28.226.956,44

59.334.299,87
35.075.287,17
27.351.838,70

DESPESAS

22.082.427,88

24.+259.012,70

Despesas com Pessoal e Encargos Administrativos

9.696.217,64

8.853.278,79

RESULTADO OPERACIONAL

8.275.415,18

3.916.519,88

OUTRAS RECEITAS
IR / CSLL

9.426,36
176.999,92

43.660,00
130.113,20

RESULTADO DO EXERCÍCIO (REX)

8.088.988,90

3.742.746,68

INVESTIMENTOS

6.189.621,51

1.426.773,43

RESULTADO FINAL DISPONÍVEL

1.899.367,39

2.325.973,25
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3) Análise:
Os resultados financeiros aferidos pela Instituição no período de 2017-2018,
permitem inferir que houve uma redução da Receita Líquida e uma queda do Lucro
Líquido do Exercício, em valores correntes, em razão de um decréscimo no número de
alunos no período.
A Receita Líquida observou uma redução nominal de 2,87% no período de 2017-2018,
saindo de um patamar de R$ 65,1 milhões em 2017, para um patamar de R$ 63,2 milhões em
2018, em razão da redução do número de alunos e ampliação dos descontos institucionais.
Os custos e despesas operacionais, em relação à Receita Líquida, são crescentes, de
87% em 2017 para 93,8 % em 2018, em razão do reajuste salarial no período, acrescido de
despesas para a manutenção e melhoria do campus, bem como, despesas nos laboratórios de
saúde (laboratório de odontologia e laboratórios genéricos de saúde) e laboratórios de
engenharias.

Os investimentos realizados no período são compatíveis com o Lucro Líquido
do Exercício e com os fundos próprios acumulados.

3.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA

3.5.1 Infraestrutura Física

Com 150 mil m², o Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil conta
com 9 blocos, 143 salas de aula, sendo 2 para o mestrado, 1 Complexo Esportivo, 5
auditórios, 1 biblioteca, 25 laboratórios da área de saúde, 8 laboratórios da área de
Engenharia, 14 laboratórios de informática e 1.681 vagas de estacionamento.
O Complexo Esportivo tem em sua estrutura: 1 piscina aquecida e 1 piscina para
fisioterapia, laboratório de psicomotricidade, sala de ginástica, academia, sala de luta, 2
quadras poliesportivas cobertas e 1 campo de grama.
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O Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil possui estúdio de Rádio
e TV, laboratório de fotografia, Agência Experimental de Publicidade - Interage, além
das estruturas especializadas para o curso de Design, com Modelaria equipada com
impressora 3D e CNC (Controle Numérico Computadorizado) Router 3D. Para o curso de
Arquitetura foi criado o Laboratório de Conforto Ambiental.
A Clínica Integrada de Saúde do Centro Universitário Autônomo do Brasil –
UniBrasil, situada na Av. Victor Ferreira do Amaral, 2446 – Tarumã, é uma união dos
cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia e vislumbra a
possibilidade de aperfeiçoamento do acadêmico em seus processos de trabalho,
atrelada ao desenvolvimento de competências inerentes à formação.
O Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil conta também com um
Núcleo de Prática Jurídicas (NPJ), localizado na Av. Senador Souza Naves, 470 - Alto da
Rua XV, que presta atendimento jurídico, gratuitamente, às demandas judiciais da
população carente.

- LABORATÓRIOS
O UniBrasil conta com uma infraestrutura composta por laboratórios com
adequação às atividades e acessibilidade, com normas de segurança estabelecidas,
avaliação periódica dos espaços e gerenciamento da manutenção patrimonial, com
normas consolidadas e institucionalizadas, com a existência de recursos tecnológicos
diferenciados, possibilitando o desenvolvimento de aulas práticas dinâmicas e com
metodologia atual.
Os experimentos realizados através de aulas práticas visam à compreensão dos
assuntos e teorias apresentados em sala de aula, o correto manuseio de equipamentos,
técnicas e procedimentos e do manuseio de produtos químicos e biológicos. A
experiência adquirida pelo aluno nestes laboratórios também engloba os aspectos
relacionados à postura profissional, medidas de segurança, assim como suporte para as
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pesquisas acadêmicas como, iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso,
aspectos esses indispensáveis à formação profissional.

COMPLEXO ESPORTIVO
a) Ginásio com quadra poliesportiva com demarcações de todos os esportes
coletivos
b) Sala de atividades físicas e rítmicas com espelhos
c) Sala de Lutas
d) Sala de Psicomotricidade
e) Academia completa de musculação
f) Complexo Aquático. A piscina Semiolímpica de uso do curso possui 25 metros
de comprimento, com 6 raias e uma profundidade até a borda de 1,43m
g) Piscina de ambientação aquática com acesso de rampa
h) Sala de Psicomotricidade

LABORATÓRIO DE PEDAGOGIA
A sala Paulo Freire fica localizada no bloco 4 e conta com recursos pedagógicos
para metodologias de ensino que auxiliam na formação de professores de ensino
fundamental até a 5a série.
Dentre os materiais disponíveis estão jogos e maquetes pedagógicos que
ensinam os alunos a transmitir o conhecimento através de brincadeiras.

NÚCLEO INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO
a) Laboratório Técnico – MIC/Fotografia
b) Sala de Ensino Tecnológico de Fotografia
c) Sala de Ergonomia
d) Sala de Espelhos
e) Sala de Design Digital
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f) Laboratório Rádio WEB
g) Agência Experimental Interage
h) Salas de Desenho 1,2,3 e 4
i) Estúdios de Fotografia M e N

LABORATÓRIOS ESCOLA POLITÉCNICA
a) Laboratório de Conforto Ambiental
b) Laboratório de Automação, Hidráulica e Pneumática
c) Laboratório de Física I
d) Laboratório de Física II
e) Laboratório de Metrologia
f) Laboratório de Sistemas e Redes de Telecomunicações
g) Laboratório de Eletrotécnica e Energias
h) Laboratório de Topografia e Geoprocessamento
i) Laboratório de Projetos para Arquitetura e Engenharias
j) Laboratório de Dinâmica de Máquinas
k) Laboratório de Eletrônica
l) Laboratório de Instrumentação Eletroeletrônica
m) Laboratório de Processos de Fabricação
n) Laboratório de Ensaios Mecânicos, Metalografia e Tratamento Térmico
o) Laboratório de Máquinas Térmicas
p) Laboratório de Máquinas de Fluxo
q) Laboratório de Construção Civil e Técnicas Construtivas
r) Laboratório de Mecânica dos Solos
s) Laboratório de Hidráulica e Saneamento
t) Laboratório de Maquetaria

LABORATÓRIOS ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
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a) Análises Clínicas
b) Anatomia I
c) Anatomia II
d) Anatomia Veterinária
e) Avaliação e Educação Nutricional
f) Bioquímica
g) Farmacognosia e Fitoquímica
h) Farmacotécnica
i) Fisiologia e Farmacologia
j) Fisioterapia
k) Genética e Biologia Molecular
l) Ginásio Terapêutico
m) Imunologia e Bioquímica Clínica
n) Microbiologia Clínica
o) Microbiologia e Parasitologia
p) Microscopia I
q) Microscopia II
r) Microscopia III
s) Odontologia Pré Clinica I
t) Odontologia Pré Clinica II
u) Postura, Movimento Humano e Avaliação Física
v) Psicomotricidade
w) Química I
x) Química II
y) Semiologia e Semiotécnica
z) Técnica Dietética e Análise Sensorial
aa) Tecnologia Farmacêutica e Controle de Qualidade
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A instituição conta com 14 laboratórios de informática composto de um total
de 421 computadores o que resulta numa relação de 14 estudantes por computador.
Além disso, disponibiliza Rede sem fio (Wireless/Wi-Fi) em todo o campus com link de
velocidade de 100 Mbps. Os laboratórios de informática são disponibilizados para todos
os estudantes, de acordo com as necessidades e especificidades de cada curso. Algumas
disciplinas desenvolvem suas atividades, integralmente nesses espaços, e outras fazem
uso esporádico dos mesmos.

- SALAS MULTIDISCIPLINARES
Em 2018 foram construídas as Salas Multidisciplinares, que constituem em um
ambiente propicio para diferentes dinâmicas e atividades teórico-práticas, para
aplicação de metodologias ativas, reuniões, grupos de pesquisa e orientações de
projetos de pesquisa e TCC.
São duas salas, estando uma delas localizada no térreo do bloco 4 equipada
com uma mesa grande, três microcomputadores instalados e três cadeiras, vinte
carteiras de estudante com cadeiras, um projetor multimídia, uma mesa grande com 4
cadeiras, um quadro de escrever, uma tela de projeção e quatro ventiladores. A outra
sala está localizada no primeiro andar do bloco 9 e possui os mesmos equipamentos.

- AUDITÓRIOS
O UniBrasil conta com 5 auditórios espaçosos com canhão multimídia para
atender as atividades de ensino e extensão:
I.

Auditório Desembargador Cordeiro Clève – localizado no térreo do Bloco

6 tem capacidade de 360 lugares;
II.

Auditório Edla Van Steen – localizado no térreo do Bloco 1 tem

capacidade para 330 lugares;
III.

Auditório Professora Glaci Zancan – localizado no terceiro andar do Bloco

4 tem capacidade para 263 lugares;
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IV.

Auditório Professor René Ariel Dotti – localizado no terceiro andar do

Bloco 6 tem capacidades para 190 lugares;
V.

Auditório Barão do Serro Azul – localizado no terceiro andar do Bloco 5

tem capacidade para 160 lugares;

- BIBLIOTECA
Localizada no bloco 03 numa área de 996m², a Biblioteca passou recentemente
por uma revitalização apresentando um ambiente com decoração leve, agradável e
moderna, num amplo espaço acolhedor com tapetes, sofás, almofadas puffs e
poltronas. No espaço destinado ao estudo e leituras, além das mesas e confortáveis
cadeiras, há 06 gabinetes fechados e mobiliados para atender aos alunos quando
necessitam de trabalho em grupo. Há também 4 bancadas equipadas com 25
computadores destinados para pesquisas e trabalhos em geral. Todo o espaço tem
cobertura wireless. A área destinada para o acervo conta com 174 estantes guarnecidas
por laterais de madeira e devidamente sinalizadas conforme a disposição do material,
para melhor localização das obras pelos usuários. Pensando-se em oferecer uma melhor
acomodação do acervo, os periódicos e trabalhos de conclusão de curso estão
devidamente organizados e armazenados numa sala contígua localizada no bloco 8.
Existe ainda no interior da Biblioteca um espaço destinado à 229 armários escaninhos
para os usuários acomodarem seus pertences ao adentrarem na Biblioteca. Na entrada
do bloco 3 foi instalado um elevador panorâmico que dá acesso ao hall de entrada da
Biblioteca facilitando acessibilidade. Para atendimento aos usuários há uma área
destinada para empréstimo e devolução dos materiais. Visando a segurança do
ambiente, o espaço é munido de 8 câmeras de segurança e um portal com sensor
eletrônico “3M” garantindo a integridade do acervo. Há ainda um espaço destinado aos
processos técnicos onde permanecem os colaboradores do setor.
Também fazendo parte da Biblioteca é disponibilizada aos usuários uma área
de 400m² no bloco 07 – sala “Leituras do Brasil” que oferece um ambiente agradável e
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acolhedor, rodeado pelos jardins, visando conforto e tranquilidade e que oferece além
do espaço com mesas, cadeiras e sofás, no andar superior 5 gabinetes fechados para
estudos em grupo. O espaço conta ainda com elevador garantindo acessibilidade e
equipamentos para a realização de reuniões e pequenos eventos.” o qual permite além
do empréstimo e devolução dos materiais utilizando código de barra, o cadastro das
obras, a recuperação dos materiais por diversas formas de busca, renovações e reservas
feitas nos terminais de consulta e pela Internet, importação e exportação de registros
MARC no formato ISO 2709 e o envio de dados do acervo de periódicos para o Catálogo
Coletivo Nacional – CCN – IBICT.
O acervo bibliográfico conta com aproximadamente 80.000 volumes e está
informatizado através do sistema de gerenciamento “SophiA Biblioteca” o qual permite
o cadastro das obras, a recuperação dos materiais e informações por diversas formas de
busca, empréstimo e devolução dos materiais através de código de barra, renovações e
reservas feitas nos terminais de consulta e pela internet, importação e exportação de
registros MARC no formato ISSO 2709 e o envio de dados do acervo de periódicos para
o Catálogo Nacional – CCN – IBICT. Está organizado por grandes assuntos, classificado
conforme o código de classificação “Dewey Decimal Classification – 21.ed.” e catalogado
seguindo a “Reglas de Catalogación Angloamericanas – AACR2”. Para a formação do
acervo, a Biblioteca tem definida uma política de expansão, aquisição e atualização onde
o material é rigorosamente selecionado, observando-se adequação, atualidade,
qualidade e demanda.
ACERVO FÍSICO DA BIBLIOTECA DEZEMBRO DE 2018
ÁREA
CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CIÊNCIAS DA SAÚDE
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
CIÊNCIAS HUMANAS
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
ENGENHARIAS

TÍTULOS
36
204
1975
1028
5014
17649
592

EXEMPLARES
113
1088
8077
5202
12667
42273
2489
73

LINGUÍSTICA LETRAS E ARTES
TOTAL

3267
29.765

6655
78.564

Além do acervo físico, o UniBrasil com o intuito de melhorar as opções
referente a fontes de pesquisa pautadas no conhecimento científico de credibilidade e
no desenvolvimento de habilidades de pesquisa, disponibilizou na Biblioteca o acervo
virtual MINHA BIBLIOTECA e a plataforma de base de dados EBSCO que contém
publicações de todas as áreas do conhecimento humano, oferecendo ainda à toda
comunidade acadêmica acesso ao conteúdo da BVS – Base Virtual de Saúde, SCIELO e
PORTAL DA CAPES que são importantes fontes para pesquisas e consultas a artigos e
dissertações, além de vídeos, mapas e diversos tipos de conteúdo.

AÇÕES PROPOSTAS E REALIZADAS
a) Laboratórios área da Saúde
Reforma de laboratórios dos cursos da Escola de Ciências da Saúde com
aquisição de equipamentos e materiais e reforma da Clínica Integrada de Saúde

Construção do Laboratório de Odontologia Pré-Clínica I. O espaço conta com
26 equipos modulares alimentados por um compressor de 15 HP, 13 refletores duplos
de bancada, 1 refletor simples de bancada, 2 Aparelhos fotopolimerizadores e
clareadores, 1 kit de peças de mão, marca Saevo, modelo Luxo 01 composto por Alta
rotação Saevo; Micromotor; Contra-ângulo e Peça-reta, 1 laptop Apple MacBook Air e
26 mochos odontológicos. Ainda, acoplado a esse laboratório existe uma sala de Raio X
digital, baritada, com aparelho de raio X - marca Saevo, modelo TIMEX-70E Parede com
sensor digital

Construção do Laboratório de Pré-Clínica II, que conta com peças anatômicas
sintéticas, tais como: 4 Modelos de musculatura de cabeça e pescoço, 4 Modelos de
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cabeça de luxo, em partes e 9 Crânio anatômico com mandíbula. Conta ainda, com um
aparelho multimídia e um laptop marca Apple Macbook Air

Início da construção da Clínica Escola Veterinária UniBrasil, localizada na
Avenida Marginal Linha Verde, 6761, num terreno de 990m² e 528m² de área construída.
A Clínica contará com: Sala Raio-X, 2 Consultórios 2, Sala Técnica Operatória, Sala
Cirurgia, Sala de Esterelização, Pós Operatório, Expurgo/ DML, Canil/ Gatil

b) Laboratórios área de Engenharia

Reestruturação dos laboratórios de Engenharias e Arquitetura, com a aquisição
de novos equipamentos e a implementação de novos laboratórios: Laboratório de
Topografia e Geoprocessamento; Laboratório de Hidráulica e Saneamento; Laboratório
de Instrumentação Eletroeletrônica; Laboratório de Eletrônica; Laboratório de Conforto
Ambiental. Também foram construídos gabinetes individuais para os professores no
bloco 8.

c) Laboratórios de informática
Aquisição de 77 computadores para os Laboratórios de Informática da Instituição
d) Biblioteca

Reforma na Biblioteca Helena Kolody que passou a receber novos
investimentos em sua estrutura. O espaço foi totalmente reformado, passando a ter
novas cores e um moderno mobiliário. Com a reforma, o ambiente ficou mais moderno
e aconchegante, proporcionado um ambiente ainda mais agradável para estudos.
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Manutenção das plataformas on-line “Minha Biblioteca” com mais de 9.000
títulos de diversas áreas, para acesso on-line por alunos e professores e Plataforma
EBESCO, que possibilita acesso on-line de artigos de diversas áreas. Além destas
plataformas on-line foi mantida a aquisição de exemplares físicos.

76

4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES

A CPA, no uso de suas atribuições observou em todo processo avaliativo de 2018
que o Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil teve vários avanços que
foram relatados dentro dos eixos e dimensões já apresentadas. Para contemplar as
finalidades e objetivos do PDI vigente, a CPA fez o levantamento das ações realizadas
pela Instituição, de acordo com metas traçadas para 2018.
Entre as ações realizadas pela instituição no ano de 2018, destacam-se: Reforma na Biblioteca Helena Kolody que passou a receber novos investimentos em sua
estrutura; - Reforma de laboratórios dos cursos da Escola de Ciências da Saúde com
aquisição de equipamentos e materiais, implantação de dois laboratórios de
Odontologia e reforma da Clínica Integrada de Saúde; - Início da construção da Clínica
Escola Veterinária UniBrasil, num terreno de 990m² e 528m² de área construída; Reestruturação dos laboratórios de Engenharias e Arquitetura, com a aquisição de
novos equipamentos e a implementação de novos laboratórios; - Aquisição de 77
computadores para os Laboratórios de Informática da Instituição; - Manutenção das
plataformas on-line “Minha Biblioteca” e EBESCO, que possibilitam acesso on-line de
livros e artigos de diversas áreas; - Ampliação do Programa de Pós-Graduação (PPGD)
em Direito com abertura do Programa de Doutorado e oferta de novos cursos de pósgraduação lato sensu em diversas áreas.; - Reestruturação do Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) e criação do Comitê de Ética no Uso de Animais CEUA do UniBrasil.
Analisando os resultados das avaliações da infraestrutura respondidas pelos
estudantes no ano de 2018, destacam-se os pontos: - Qualidade do atendimento na
Biblioteca; - Integração e vinculação entre as disciplinas do Currículo do seu Curso; Contribuição dos Planos de Ensino, apresentados pelos professores, para orientar seus
estudos; Contribuição dos conteúdos abordados nas disciplinas do Curso em relação a
sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional; Referências
Bibliográficas.
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Na avaliação dos docentes pelos alunos realizadas em 2018, todos os itens
obtiveram uma nota superior a 4,09 e um nível de satisfação superior a 77%. Os itens
melhor avaliados foram: - Conhecimento e o domínio do conteúdo da disciplina e Frequência e pontualidade, que historicamente são os itens melhor avaliados pelos
alunos. Outra informação importante é que 80% dos alunos fariam outra disciplina com
o professor avaliado.
Os dados obtidos na avaliação realizada com os alunos concluintes de 2018,
destacam-se os itens referentes ao corpo docente, domínio de conteúdo,
comprometimento, relacionamento e pontualidade e também de relacionamento e
comprometimento das coordenações de curso.
Na pesquisa realizada com egressos do UniBrasil, verifica-se que 89% estão
satisfeitos com a formação recebida. Sobre a atuação no mercado de trabalho, a maioria
dos egressos atua na área de formação do curso de graduação e trabalha no setor
privado, com rendimento entre 2 e 5 salários mínimos.
Em relação à qualidade do ensino oferecido no Centro Universitário
Autônomo do Brasil – UniBrasil, os resultados do ENADE no último ciclo avaliativo,
apontam um resultado igual ou superior a 3 no conceito CPC para todos os cursos da
instituição, sendo que 50% dos cursos avaliados obtiveram CPC 4. Outro indicador da
qualidade dos cursos de graduação se reflete em 16 cursos aparecendo no Guia do
Estudante da editora Abril, totalizando 51 estrelas.
A tabela abaixo apresenta um resumo dos dados institucionais no ano de
2018.
RESUMO DADOS INSTITUCIONAIS
2018
Alunos matriculados

4.659 alunos

Pós Graduação

21 Cursos propostos e 6 efetivados, com
um total de 104 alunos matriculados
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Mestrado

Conceito 4 na CAPES. 24 mestrandos e
18 defesas de dissertação

Bolsa de estudos

FIES = 1.346, ESTUDE = 778, PROUNI =
1.026, Bolsas UniBrasil = 103

Bolsa Atleta

13 bolsas

Projeto Lutas

18 pessoas atendidas e 2 discentes
envolvidos

Projeto AMPLIAR – Natação Sem Limites

97 pessoas atendidas e 29 discentes
envolvidos

Projeto Fitness - Academia de Musculação 120 pessoas atendidas e 11 discentes
envolvidos
Projeto Um dia no UniBrasil

Participação de 2.163 estudantes do
ensino médio

Núcleo de Prática Jurídica

730 discentes envolvidos

Clínica de Saúde

Nutrição: 507 atendimentos
Fisioterapia: 60 pacientes
Psicologia: atendeu 227 pessoas e
realizou um total de 182 triagens e 2.258
atendimentos psicológicos.

Eventos de Extensão

259 eventos que totalizaram 9.798
certificados emitidos.

Iniciação Científica

43 alunos

Monitoria

51 alunos

Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil

6 Grupos de Pesquisa

/ CNPQ
Revistas Científica do UniBrasil

4 edições publicadas com 43 artigos
científicos
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EVINCI

138 atividades, 2.148 inscritos, 418
trabalhos submetidos.

Anais EVINCI

326 publicações, sendo 295 resumos e
31 artigos científicos

Projeto ENADE 2018

702 alunos

EAD

257 alunos matriculados em disciplinas
de Administração-EaD, 592 alunos de
cursos presenciais matriculados em
disciplinas em EaD, 1.015 alunos
matriculados em cursos de nivelamento

OUVIDORIA

1.170 atendimentos

Centro Didático-Pedagógico (CEDIPE)

456 atendimentos.

Docentes

213, sendo 26% Doutores, 63% Mestres
e 10% Especialistas. Quanto ao regime
de trabalho 27% Integral e 55% Parcial e
19% Horistas.

Biblioteca

29.765 títulos e 78.564 exemplares.

Na sequência serão apresentadas as metas traçadas no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) para o ano de 2018, as ações realizadas e a situação
de cada uma destas metas, através dos dados coletados para o presente relatório.

META: Manter o conceito igual ou superior a 3 na avaliação institucional externa, no
ciclo avaliativo do SINAES.
AÇÕES: A Instituição investiu na manutenção e ampliação da estrutura física para
viabilizar o processo ensino e aprendizagem de seus alunos. A Instituição recebeu
conceito 3 no Índice Geral de Cursos que foi divulgado com base nos resultados do
ENADE 2017 e Conceito Institucional 4 divulgado pelo e-mec em 2014.
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META: Manter no mínimo 20% (vinte por cento) e ampliar a cada ano o corpo docente
contratado, em regime de tempo integral, atingindo 26% em 2018
AÇÕES: O Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil, durante o ano de 2018
chegou a um percentual de 26,8% de docentes com regime de trabalho integral.

META: Manter em 50% (cinquenta por cento) e ampliar a cada ano o corpo docente com
titulação acadêmica de mestrado e/ou doutorado, atingindo 81% em 2018.
AÇÕES: No ano de 2018 o quadro de docentes da Instituição passou a contar com 63,4%
de Mestres e 26,3% de Doutores, com isso a Instituição passa a contar com 89,7% de
professores com a titulação de mestre/doutor.

META: Vincular a competência acadêmica com a competência de gestão.
AÇÕES: Os resultados obtidos através do processo de Avaliação Institucional foram
encaminhados para as Coordenações de Curso, que agendaram reuniões para repassar
essas informações aos seus docentes, objetivando um aprimoramento dos processos
pedagógicos dentro do semestre letivo. Neste processo de análise dos resultados da
Avaliação Institucional os Coordenadores agendaram reuniões com a CPA para
discussão dos resultados das avaliações e das notas que cada docente lançou no
bimestre para cada turma.

META: Abrir novos cursos de Pós-Graduação
AÇÕES: Ampliação do Programa de Pós-Graduação (PPGD) em Direito com abertura do
Programa de Doutorado e oferta de 21 cursos de pós-graduação lato sensu em diversas
áreas, sendo abertas 6 turmas no ano de 2018.

META: Abrir novos cursos de graduação
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AÇÕES: No ano de 2018 foram abertas as primeiras turmas do curso de Medicina
Veterinária. A instituição recebeu a visita in loco do MEC autorizando o curso de
Odontologia. Foram reconhecidos os cursos de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica.

META: Obter no reconhecimento dos cursos de graduação e em sua renovação nota
igual ou superior a 3 (três), no ciclo avaliativo do SINAES
AÇÕES: Analisando o desempenho dos alunos dos cursos que realizaram o ENADE no
último ciclo avaliativo, foi observado um resultado igual ou superior a 3 no conceito CPC
para todos os cursos da instituição, sendo que 50% dos cursos avaliados obtiveram CPC
4.

META: Manter e ampliar os programas de extensão nas áreas do conhecimento
abrangidas pelos cursos de graduação.
AÇÕES: Os Cursos de Graduação e Pós-graduação da Instituição realizam 259 eventos,
como cursos, palestras, oficinas, seminários e jornadas acadêmicas além das pesquisas,
contando com mais de 9.858 participantes em 2018, que totalizaram 9.798 certificados
emitidos.

META: Manter e ampliar o programa de iniciação científica e iniciação à docência
(monitoria).
AÇÕES: No ano de 2018 a Instituição fortaleceu sua política de oferta de bolsas de
iniciação científica e monitoria. Foram ofertadas um total de 43 bolsas de iniciação
científica e 51 bolsas de monitoria.

META: Aprimorar a Política de Capacitação Docente
AÇÕES: Semestralmente são realizadas Jornadas Acadêmicas no início de cada
semestre, tratando de temas de relevância para o aprimoramento do processo de
ensino e aprendizagem.

No primeiro semestre de 2018, o tema da jornada foi
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“EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA” com a realização de uma Mesa Redonda e oficinas por
Escola referente ao tema Educação e Tecnologia em três áreas: Comportamental,
Tecnológica e Ensino. No segundo semestre a Jornada Acadêmica teve o tema:
“ESTRATÉGIAS PARA POTENCIALIZAR O PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM" foi
realizada a palestra: Projeto integrador como ferramenta de construção de habilidades
e competências. Oficinas de estratégias para potencializar as aulas presenciais com o
uso de EAD.
Realização do Curso de Capacitação Continuada Pró-Lideres para os coordenadores dos
cursos de graduação, com o objetivo da capacita-los no processo de gestão acadêmica.
Realização de Capacitação Atividades Pedagógicas Supervisionadas – APS para os
coordenadores e professores, com o objetivo da inserção destas atividades a partir de
2019.
Realização da Capacitação Continuada Projetos Integradores para coordenadores e
professores, com o objetivo da inserção dos Projetos nos cursos de graduação a partir
de 2019.

META: Manter e ampliar a biblioteca nos seus aspectos físicos e no acervo, com
integração efetiva na vida acadêmica.
AÇÕES: Em 2018 foi realizada uma reforma na Biblioteca Helena Kolody que passou a
receber novos investimentos em sua estrutura. O espaço foi totalmente reformado,
passando a ter novas cores e um moderno mobiliário. Foram mantidas as plataformas
on-line “Minha Biblioteca” com mais de 9.000 títulos de diversas áreas, para acesso online por alunos e professores e Plataforma EBESCO, que possibilita acesso on-line de
artigos de diversas áreas. Além destas plataformas on-line foi mantida a aquisição de
exemplares físicos.
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META: Aplicar as adaptações físicas, de equipamentos e adquirir recursos tecnológicos
para acessibilidade dos estudantes com deficiência.
AÇÕES: No ano de 2018 foi realizada a instalação do piso tátil em toda a instituição, por
meio do qual o deficiente visual ou pessoa com baixo índice de visão pode compreender
onde se encontra e se locomover de maneira independente pelo local.

META: Ampliar os laboratórios da Escola de Saúde
AÇÕES: Reforma de laboratórios dos cursos da Escola de Ciências da Saúde com
aquisição de equipamentos e materiais, implantação de dois laboratórios de
Odontologia, e reforma da Clínica Integrada de Saúde e Início da construção da Clínica
Escola Veterinária UniBrasil.

META: Instituir Comissão para Elaboração do PDI – 2019-2023
AÇÕES: Em 2018 foi criada uma Comissão para a Elaboração do Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI, referente ao quinquênio de 2019 a 2023. Esta
equipe é responsável pela elaboração do novo PDI que passará pela aprovação do
Conselho Universitário – CONSU.
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5. AÇÕES COM BASES NAS ANÁLISES

O relatório de autoavaliação institucional, produzido pela Comissão Própria de
Avaliação, seguiu as orientações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI).
A CPA desenvolveu suas ações de assessoramento e acompanhamento tendo
como referência os Eixos utilizados nos processos do Sistema Nacional de Avaliação.
Desta forma, foi possível identificar que em todas as dimensões, Instituição apresentou
avanços que foram percebidos nos bons resultados obtidos nas avaliações externas
realizadas nos últimos anos.
Essa evolução demonstra compromisso e seriedade da Instituição na “formação
de profissionais e especialistas de nível superior aptos a participar no processo de
desenvolvimento da sociedade, promovendo ações para sua formação constante”.
Destaca-se o papel da CPA como instância responsável de acompanhar os processos
avaliativos e disponibilizar informações fundamentais para a gestão institucional.
Baseada na análise realizada em todo o processo de elaboração do presente
relatório a CPA sugere as seguintes ações:
- Implantação das novas Matrizes Curriculares do Cursos de Graduação inserindo
os Projetos Integradores com o objetivo de desenvolver capacidades educacionais
produtivas, sendo um componente que tende a favorecer o ensino mais
contextualizado, com a proposta de aprofundar e dinamizar o currículo;
- Aprimoramento da política de capacitação docente para a inserção de Projetos
Integradores e Atividades Pedagógicas Supervisionadas nos diversos cursos de
graduação da Instituição;
- Implantação de novo sistema para realização da Avaliação Institucional,
permitindo o preenchimento dos formulários por dispositivo Mobile, facilitando a
participação da comunidade acadêmica nos processos avalição conduzidos pela CPA;
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- Restruturação do processo de devolutiva das Avaliações Institucionais com a
realização de reuniões com os representantes de turma;
- Manutenção e ampliação das atividades de pesquisa e extensão vinculadas ao
ensino realizadas na instituição, de forma a se constituírem em um incremento do
processo de ensino/aprendizagem nos cursos de graduação;
- Manutenção e ampliação do programa de iniciação científica, iniciação
profissional e iniciação à docência, objetivando o incremento do processo de
ensino/aprendizagem nos cursos de graduação;
- Ampliação da oferta de cursos de pós-graduação (Lato Sensu), representando
todas as áreas de conhecimento;
- Ampliação da utilização de recursos tecnológicos de ambiente virtual nos cursos
presenciais;
- Expansão da oferta de disciplina e cursos a distância;
- Abertura de novos cursos de pós-graduação (Lato Sensu);
- Manutenção das plataformas on-line Minha Biblioteca e EBSCO e aquisição de
novos títulos e exemplares físicos pela biblioteca;
- Realocação das coordenações de curso e salas de professores para novos
espaços, possibilitando assim a interação e integração entre os coordenadores e
docentes de acordo com as novas escolas de conhecimento;
- Continuidade das intervenções de infraestrutura para proporcionar ambientes
atraentes e adequados para estudar e promover acessibilidade das pessoas com
deficiências;
- Revisão e manutenção das salas de aula regularmente com a trocar os
equipamentos quando houver necessidade;
- Aquisição de equipamentos e manutenção dos laboratórios dos cursos;
- Atualização dos sistemas de informações e a base tecnológica para dar suporte
aos processos acadêmicos e administrativos;
- Aprimoramento da Política de Egressos;
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- Aumento da receita para permitir a realização de mais investimentos na
instituição, através de outras fontes de recursos, além das mensalidades e redução da
inadimplência;
- Aumento das vagas no Programa Estude e busca de novos meios de
financiamento estudantil.
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