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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente documento é referente ao relatório de Avaliação Interna Final do Ciclo Avaliativo dos 

anos 2018,2019 e 2020 elaborado pela Comissão Própria de Avaliação - CPA do Centro Universitário de 

Goiânia – UNICEUG. Foi desenvolvido em consonância com as determinações do Ministério da 

Educação constantes da Nota Técnica nº 14 /2014 – CGACGIES/DAES/INEP/MEC.  

Para avaliação do ciclo trienal (2018/2019/2020) foram elaborados e disponibilizados 

questionários destinados aos públicos docentes, discentes e técnico-administrativo, sendo esses os 

segmentos da comunidade acadêmica relevantes neste contexto. Para essa proposta, serão 

apresentados o histórico da IES, bem como a sua evolução nesses três anos, o plano de ação da CPA, 

bem como a sua programação baseada no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e os 

instrumentos utilizados no processo. Em síntese, este documento descreve e evidencia os principais 

elementos do processo avaliativo da IES. Com a divulgação do relato institucional e do presente 

documento, a CPA espera oferecer os subsídios necessários para que a instituição reflita sobre o 

cumprimento da sua missão e das políticas institucionais bem como possa investir de maneira consciente 

e idônea nos aprimoramentos contínuos da qualidade acadêmica. 

Este documento vincula-se ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

instituído pelo art. 8º da Lei 10861, de 14 de abril de 2004. O SINAES possui uma missão importante: 

avaliara graduação, valorizando aspectos que levem ou induz a melhor qualidade da educação superior 

da formação dos estudantes brasileiros. Com finalidade construtiva e formativa, o SINAES busca ser 

permanente e envolve toda a comunidade acadêmica, desenvolvendo a cultura de avaliação na IES. Em 

decorrência desse envolvimento da comunidade como sujeitos da avaliação, todos passam a ficar 

comprometidos com as transformações e mudanças no patamar de qualidade.  

Dentre os princípios, diretrizes e dimensões fundamentais do SINAES, destacam-se os seguintes:  

Princípios:  

 a- Melhoria da qualidade da educação superior;  

 b- responsabilidade social; e  

 c- orientação da expansão da sua oferta.  

 

Diretrizes:  

 a- Aumento permanente de sua eficácia institucional;  

 b- efetividade acadêmica e social;  

 c- promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais;  
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 d-valorização de sua missão pública;  

 e- promoção dos valores democráticos;  

 f- respeito à diferença e à diversidade;  

 g- afirmação da autonomia e da identidade institucional.  

 

Dimensões:  

1. A missão e o plano de desenvolvimento institucional. 

2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas 

de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, às 

bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. 

3. A responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no que se refere à 

sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa 

do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.  

4. A comunicação com a sociedade. 

5. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico administrativo, 

seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 

6. Organização e gestão da Instituição, especialmente o funcionamento e representatividade 

dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora e a participação 

dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios. 

7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recurso de 

informação e comunicação. 

8. Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da 

autoavaliação institucional. 

9. Políticas de atendimento ao estudante. 

10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior.  

Dessa forma, a proposta implantada e seguida pela CPA desta IES parte da premissa de 

contemplar um rol de medidas segundo as dez dimensões da Lei do SINAES:  

A – Avaliação como parte formativa e orientadora da realidade, seguindo critérios 

preestabelecidos, de acordo com nossos padrões de qualidade;  

B – a finalidade é um processo avaliativo não classificatório, punitivo, mas sim, que seus 

resultados devem ser analisados a fim de que sejam propostos caminhos, metas e estratégias 

que vão ao encontro das intenções educativas e responsabilidades sociais da IES, e que define 
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mais expectativas de qualidade, contemplando as competências e habilidades esperadas nos 

cursos superiores.  

Dessa forma a autoavaliação se justifica e se transforma em uma necessidade por ser um direito 

da população, distinguindo-se, assim, da proposição de um Estado avaliador.  

O projeto da IES para o desenvolvimento de sua autoavaliação parte dessa compreensão e 

também se alicerça no entendimento da IES como um sistema ativo e pulsante que se encontra 

produzindo, criticando e reconstruindo o conhecimento por meio da participação dos sujeitos que nela 

atuam. Neste sentido, a ação de se auto avaliar coloca como uma exigência da própria Instituição e da 

sociedade, que espera a transparência dos seus resultados científicos, capazes de subsidiar 

transformações sociais, culturais e profissionais.  

Portanto, ela não interessa apenas ao Estado, mas muito mais à população e, para tanto, deve 

se constituir em compromisso da IES e dos intelectuais que a compõem ultrapassar a crítica e construir 

uma avaliação concernente com os ideais de uma sociedade justa e democrática. Nesse sentido, a 

avaliação identifica um cenário aferindo qualidade e responsabilidade social.  

Nesse contexto, a autoavaliação institucional, coordenada pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), configura-se por meio de diferentes ações que podem ser assim destacadas: 

a- Orientar sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social;  

b- Orientar sua política acadêmica e de gestão;  

c- Desvelar a realidade dos cursos e da própria Instituição.  

 

No entanto, para que a atividade da CPA seja uma constante na tomada de decisão da IES é 

indispensável que os dados levantados sejam de fácil visualização e compreensão. É por esse motivo 

que a complexidade das atividades realizadas e das informações obtidas por esta CPA está consolidada 

esquematicamente por Fragilidades e Potencialidades de cada uma das 10 dimensões preestabelecidas 

pelo SINAES. 
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2. HISTÓRICO 
 

O Centro Universitário de Goiânia – UNICEUG é uma instituição de ensino superior mantida 

pela ASSOBES Ensino Superior LTDA, sociedade empresária limitada, com sede e foro em Goiânia/GO 

e possui limite territorial de atuação circunscrito ao município de Goiânia, Estado de Goiás. 

O UNICEUG iniciou suas atividades em fevereiro de 1988 a partir do credenciamento do 

Instituto Unificado de Ensino Superior Objetivo – IUESO, de acordo com o Decreto MEC n. º94.649, de 

17 de julho de 1987, publicado no DOU em 20 de julho de 1987. Em 2014 foi recredenciado pela Portaria 

MEC n.º 86, de 30 de janeiro de 2014, publicada no DOU em 31 de janeiro de 2014. Conforme a Portaria 

MEC n.º 111, de 23 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 27 de janeiro de 2020, o MEC credenciou 

o CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÂNIA – UNICEUG por transformação do Instituto Unificado de 

Ensino Superior Objetivo – IUESO. 

Os cursos oferecidos pelo UNICEUG são regulados pelo seu Regimento, pelo seu Estatuto, 

pela legislação do ensino superior e pelas normas previstas no Contrato Social da Entidade 

Mantenedora. O Centro Universitário de Goiânia também possui os programas de estudos pós-

graduados por intermédio da Universidade Paulista, UNIP. 

O Centro Universitário de Goiânia - UNICEUG tem como missão investir em um processo de 

ensino e aprendizagem que capacite os seus egressos a atenderem às necessidades e expectativas do 

mercado de trabalho e da sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar 

conhecimentos em suas áreas de atuação. Para alcançar esse objetivo, a Instituição promove a 

educação superior, integrando o ensino e a extensão, com o intuito de formar sujeitos empreendedores 

e comprometidos com o autoconhecimento, a transformação social, cultural, política e econômica do 

estado e da região. 

Seu dever é orientar e desenvolver iniciativas que aumentem a qualidade do Ensino e com 

ela a formação de sujeitos responsáveis, comprometidos com o seu autodesenvolvimento e com o 

progresso da sociedade. Para tanto, partilha dessa responsabilidade com os ingressos, os egressos e 

com as organizações locais. 

A estrutura organizacional do Centro Universitário de Goiânia – UNICEUG possui o seguinte 

nível hierárquico, em ordem decrescente. 

I – De deliberação superior 

Conselho Universitário – CONSUNI: órgão máximo de natureza normativa, consultiva, 

deliberativa e jurisdicional do Centro Universitário, em assuntos de planejamento e administração geral, 

em matéria de ensino, pesquisa e extensão. 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE: órgão superior de natureza 

consultiva, normativa e deliberativa, em matérias relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão. 
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II – Da administração superior 

Reitoria: órgão executivo superior do Centro Universitário que centraliza, superintende, 

coordena e fiscaliza todas as atividades universitárias de acordo com os procedimentos definidos neste 

Estatuto, no Regimento Geral e nos regulamentos aprovados pelos Conselhos Superiores. 

Vice-Reitoria: órgão executivo superior do Centro Universitário que tem atribuições 

permanentes no âmbito do Centro Universitário, definidas pelo Reitor, assim como atribuições delegadas. 

Pró-reitoria Acadêmica: órgão da reitoria, executivo, responsável pelo planejamento, 

coordenação, execução, controle e avaliação de todas as atividades acadêmicas de ensino, pesquisa, 

iniciação científica, extensão e cultura do Centro Universitário, cujas atribuições constam do Regimento 

Geral. 

Pró-reitoria Administrativa: órgão da reitoria, executivo, responsável pelo planejamento, 

coordenação, execução, controle e avaliação de todas as atividades administrativas, financeiras e de 

pessoal do Centro Universitário, cujas atribuições são definidas no Regimento Geral. 

O UNICEUG oferta 16 cursos de graduação, 04 cursos de pós-graduação (lato sensu), 

incentivo e fomento a extensão (segundo ano consecutivo com obtenção do título Selo ABMES – IES 

com Responsabilidade Social). Apresenta 95 Docentes Ativos e 1329 discentes. 

A estrutura organizacional da Instituição (descrito e representado ao organograma abaixo) 

está apoiada em órgãos colegiados, executivos e suplementares. Os órgãos colegiados e executivos 

organizam-se em dois níveis de decisão: 

o Órgãos de Administração Superior: Conselho Acadêmico e Diretoria; 

o Órgãos de Administração Acadêmica: Coordenação Pedagógica, Docentes, 

Coordenação de Curso e Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

o Essa estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos Órgãos 

Suplementares: Secretaria, Biblioteca, Administração, este último engloba a 

Tesouraria, Contabilidade e Manutenção. 

o Poderão integrar a estrutura organizacional da IES outros órgãos de natureza didático-

científica, cultural e técnico-administrativa. 
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O organograma é representado abaixo:  
 
 
 

MANTENEDORA 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          MANTIDA CPA 
 
 
 

 

ÓRGÃOS DE 

ADMINISTRAÇÃO 

(SUPERIOR) 

 

ÓRGÃOS DE 

ADMINISTRAÇÃO 

(ACADÊMICA) 

ÓRGÃOS 

SUPLEMENTARES 

(SERVIÇOS TÉCNICOS 

E ADMINISTATRIVOS) 

 
 
 
 

 
  

                                                                          
COORDENAÇÃO 

GERAL  

 

SECRETARIA 

 
 

DOCENTES 

            BIBLIOTECA 

  

                                                                                                                                                   COORDENAÇÃO                                                     

                                                                                                                NDE TESOURARIA 

 
CONTABILIDADE 

 
 
 

ADMINISTRAÇÃO 

MANUTENÇÃO 

CONSEPE REITORIA CONSUNI 
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A ASSOBES Ensino Superior Ltda, sociedade empresária limitada, com sede e foro em 

Goiânia/GO. pessoa jurídica de direito privado com sede Na Av. T02, no 1.993, Setor Bueno, em Goiânia, 

Estado de Goiás, cadastrada no C.C.G. do Ministério da Fazenda sob o no 01.711.282/001-06 com O 

credenciamento de acordo com o Decreto MEC n. º94.649, de 17 de julho de 1987, publicado no DOU 

em 20 de julho de 1987. Em 2014 foi recredenciado pela Portaria MEC n.º 86, de 30 de janeiro de 2014, 

publicada no DOU em 31 de janeiro de 2014. Conforme a Portaria MEC n.º 111, de 23 de janeiro de 

2020, publicada no DOU em 27 de janeiro de 2020, o MEC credenciou o CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

GOIÂNIA – UNICEUG por transformação do Instituto Unificado de Ensino Superior Objetivo – IUESO. 

Sua mantida, o Centro Universitário de Goiânia – UNICEUG, estabelecimento de ensino 

superior situado no mesmo endereço acima, credenciada pela Conforme a Portaria MEC n.º 111, de 23 

de janeiro de 2020, publicada no DOU em 27 de janeiro de 2020, oferece programas de graduação em 

diferentes áreas de conhecimento, como representado no quadro 2. 

 

 
MANTENEDORA, MANTIDA E UNIDADES UNIVERSITÁRIAS 

 
 

Mantenedora 
 

ASSOBES Ensino Superior Ltda 
 

Mantida 

Centro Universitário de Goiânia – UNICEUG.  

Nome fantasia – UNICEUG. 

 
Unidades Universitárias 

 
 

1. Avenida T-2, Número 1993, Setor Bueno 

Administração do campus, Tesouraria e Secretaria. 

Cursos regulares de graduação e seus respectivos laboratórios. 

Setor de Estágios, Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ). 

Clínica de Fisioterapia. 

Biblioteca. 
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2. Unidade HVET (Clínica Veterinária) 

Avenida Nicolau Copérnico, Fazenda Botafogo/Jardim da Luz. 

 
 

 
  ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA MANTIDA 

 

 
Reitoria 
Professor Jorge Brihy - Reitor 
Professor MSc. Ângelo Leonardo de Castro Basile - Vice-Reitor 
http://lattes.cnpq.br/0343148561415931 

Coordenação Geral e Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico (NAAP) Profa. Esp. 
Denise Sant'Elmo de Barros -  http://lattes.cnpq.br/3055267912996222 
 

Coordenação Geral de Estágios 
Profa. MSc. Lucimar Duarte - http://lattes.cnpq.br/2230393595748192 
 

Supervisão do Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ 
Professor Msc. Edison Miguel Rodrigues - http://lattes.cnpq.br/8597685616937758 
  

Gerência de Campus 
Luciano Barbosa de Barros - http://lattes.cnpq.br/5336923536623222 
 

Coordenação da Clínica Veterinária (HVet) 
Prof. Esp. Marcelo Figueiredo dos Santos e Reis - http://lattes.cnpq.br/1362641489558305 
 

Coordenação da Clínica Escola de Fisioterapia 
Professor Dr. Raphael Silva da Cruz - http://lattes.cnpq.br/5514494392088679 
 

Coordenação da Clínica Escola de Nutrição 
Profa. Dra. Carla Cristina de Morais - http://lattes.cnpq.br/6191950686992379 
 

Coordenação dos Laboratórios de Saúde 
Professor MSc. Thássio Tôrres de Andrade Silva - http://lattes.cnpq.br/6979164582227330 
 

Coordenação dos Laboratórios de Informática 
Valdivino de Jesus Macedo 
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Departamento Pessoal 
Flávia Alves Ortega 

Biblioteca 
Maria Terezinha da Silva 

 

 
 

 GESTÃO ACADÊMICA 
 

 
Administração e CST Gestão de Recursos Humanos 
Professora MSc. Márcia Helena de Castro 
lhttp://lattes.cnpq.br/0404333635439405 

Arquitetura e Urbanismo 
Professora MSc. Mayra de Paula Nascimento Almeida 
http://lattes.cnpq.br/8156186875394025 

Biomedicina 
Prof. Dr. Fábio Silvestre Ataídes 
http://lattes.cnpq.br/9523959031041843 

CST Estética e Cosmética 
Professora MSc. Aline França Dias Oliveira 
http://lattes.cnpq.br/9830889124120940 

Ciência da Computação 
Professor Dr. Rafael Viana de Carvalho 
http://lattes.cnpq.br/8037512088703488 

Direito 
Professora MSc. Aline Fernandes Mendes 
http://lattes.cnpq.br/5342990810130395 

Educação Física (Bacharelado/Graduação Plena)                                                                  
Professora MSc. Stéphany Vieira Brito 
http://lattes.cnpq.br/2228997199502270 

Engenharia Básica 
Professor MSc. Rogério Sullyvan e Silva 
http://lattes.cnpq.br/8451950851052085 

Engenharia Elétrica 
Professor Dr. Antônio Marcos de Melo Medeiros 
http://lattes.cnpq.br/3427815361969248 
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Engenharia Civil 
Professora MSc. Sara Brandão e Silva 
http://lattes.cnpq.br/4423277336322778 

Farmácia 
Professora Esp. Stella Laila de Oliveira 
http://lattes.cnpq.br/7213680737194947 

Fisioterapia 
Professor Dr. Raphael Silva da Cruz 
http://lattes.cnpq.br/5514494392088679 

Medicina Veterinária 
Professor Dr. Osvaldo José da Silveira Neto 
http://lattes.cnpq.br/8630244509530809 

Nutrição 
Professora Dra. Carla Cristina de Morais 
http://lattes.cnpq.br/6191950686992379 

Psicologia 
Professora MSc. Andréia Souza Reis 
http://lattes.cnpq.br/4514052416099631 
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  Evoluções da Estrutura Física  
 
 

O Campus possui um total de 53 salas de aula, (Unidade - AV. T2), além de 01 auditórios. 

Temos os laboratórios de saúde, engenharia civil e elétrica, maquetaria e conforto ambiental.  

A IES possui uma biblioteca de aproximadamente 400 m², salas de estudos separadas para 

os alunos, 01 Clínica Escola de Fisioterapia, 01 Setor de Estágios, 01 NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas) 

e 02 estacionamentos sendo: 01 para coordenadores e chefes de departamentos e outros dois para 

professores e alunos. Esses também atendem as normas de acessibilidade.  

A UNICEUG possui, também, a Clínica Veterinária localizada na Av. Nicolau Copérnico área 

de 1 a 5, Jardim da Luz – Goiânia, com área de 3.685,14m², 04 salas de aula e estacionamento amplo e 

próprio.  

Todas as salas de aula estão equipadas com carteiras, lousas, mesa e cadeira para 

professores, ventilador e ar condicionado. As salas são amplas, iluminadas e dotadas de sistema de som 

para uso de microfones, possuem capacidades variadas sendo, as menores com 56,70 m² e as maiores 

com 113,82 m2 . 

- Descrição dos laboratórios específicos:  

- Laboratório de Análises Clínicas e Controle de Qualidade: contamos com um laboratório 

que dá subsídio principalmente para as disciplinas de Biossegurança, Controle de Qualidade 

Microbiológico, Controle de Qualidade Físico Químico, Bioquímica Clínica e Estrutural, Análises 

Toxicológicas e Contém chuveiro de emergência e lava olhos, microscópios binoculares, fluxo laminar, 

capela de exaustão, estufa, autoclave, geladeira e lupas.  

- Laboratório de Anatomia I e II: contamos com um laboratório que dispõem peças anatômicas 

naturais, ósseas e artificiais que auxiliam de forma efetiva no aprendizado do estudante. Além de 

equipamentos que oferecem segurança no desenvolvimento das atividades, como ar condicionado e 

mecanismo de exaustão de gases.  

- Laboratório de Avaliação Nutricional: Contamos com um laboratório que dá subsídio para o 

curso de Nutrição com a disciplina de Avaliação Nutricional e Medidas e Avaliações.  

- Laboratório de Cinesiologia: O campus possui esse laboratório que é utilizado pelo curso 

de Educação Física e Fisioterapia, devidamente equipado, que atende à demanda de - Laboratório de 

Eletroterapia: O campus possui esse laboratório que é utilizado pelo curso de Fisioterapia, devidamente 

equipado, que atende à demanda do curso para diversas técnicas práticas.  

- Laboratório de Enfermagem: contamos com um laboratório que dá subsídio para as 

disciplinas de Primeiros Socorros, prática clínica de cuidar da saúde do adulto e prática clínica de cuidar 

da saúde da mulher e nas atividades de extensão universitária. Contém manequins, simuladores, 

reanimadores, cama hospitalar com grade, dentre outros materiais.  
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- Laboratório de Estética e Cosmética: Possui esse complexo de laboratórios, devidamente 

equipado, que atende plenamente à demanda, quanto à realização das atividades práticas específicas 

do Curso de Estética e Cosmética, além de potencial para realização de atendimentos à comunidade em 

projetos de extensão universitária, como ocorre nos eventos intitulados “Quarta de beleza” dentre outros.  

- Laboratórios de Microscopia I e II: o laboratório dá subsídio para as disciplinas de Biologia 

(Citologia e Histologia), Micro/Imuno/Parasito e Patologia. Contém microscópios binoculares, 

microscópios trinoculares, sistema de projeção de lâminas e monitores.  

- Laboratório de Técnicas Dietéticas: O campus possui esse laboratório que é utilizado pelo 

curso de Nutrição, devidamente equipado, que atende à demanda do curso para diversas técnicas 

práticas.  

- Laboratórios de Técnicas Farmacêuticas: O campus possui esse laboratório que é utilizado 

pelo curso de Farmácia, devidamente equipado, que atende à demanda do curso para diversas técnicas 

práticas, dentre elas Farmacotécnica, Farmacognosia e Cosmetologia.  

- Laboratórios Multidisciplinares I e II: contamos com um complexo de laboratórios 

multidisciplinares que servem de suporte para as atividades das disciplinas de 7 Bromatologia, 

Fundamentos de Química, Química Orgânica, Físico Química, Química Farmacêutica. Esse espaço 

contém diversos equipamentos, incluindo capela de exaustão de gases, estufas, balanças semi-

analíticas e analítica, centrífugas, geladeiras com freezer para acondicionamento de materiais, chuveiro 

de emergência dentre outros. 

- Descrição dos laboratórios de informática: 

Laboratório I: O laboratório ocupa uma área física de 50,40 m2 , composto com 30 

Microcomputadores da marca Accept com a seguinte configuração: Processador Celeron (R) Dual-Core 

2.41 GHz, Memória 4GB, Disco Rígido de 500GB, Monitor LCD 18.5”, Teclado e Mouse.  

Laboratório II: O laboratório ocupa uma área física de 50,40 m2 , composto com 30 

Microcomputadores da marca Accept com a seguinte configuração: Processador Celeron (R) Dual-Core 

2.41GHz, Memória 4GB, Disco Rígido de 500GB, Monitor de LED 18.5”, Teclado e Mouse.  

Laboratório III: O laboratório ocupa uma área física de 110,80 m2 , composto com 60 

Microcomputadores sendo 30 micros da marca Accept com a seguinte configuração: Processador 

Celeron(R) D 2.41GHz, Memória 4GB, Disco Rígido de 500GB, Monitor de LED 18.5”, Teclado e Mouse 

e 30 8 Microcomputadores da marca Accept com a seguinte configuração: processador Celeron R847 

1.10GHz, Memória 4GB, Disco Rígido de 500GB, Monitor LED 20”, Teclado e Mouse. 

 

- Descrição dos laboratórios de engenharia: 
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A Instituição é composta de 07 laboratórios, localizados no bloco IV, sendo utilizados nas 

aulas de engenharia básica e civil. 

 - Laboratório Física I: O laboratório ocupa uma área física de 68,86 m2 , composto com cinco 

bancadas e um ar condicionado.  

- Laboratório Física II: O laboratório ocupa uma área física de 36m2 , composto com quatro 

bancadas e dois ventiladores. 

- Laboratório Física III: O laboratório ocupa uma área física de 67,20 m2 , composto cinco 

bancadas, três ventiladores e três climatizadores.  

- Laboratório de hidráulica: O laboratório ocupa uma área de 68,69m², é composto com um 

canal aberto, e duas bancadas hidráulicas, três ventiladores e um ar condicionado.  

- Laboratório de solos: O laboratório de solos ocupa uma área de 49m², composto com 4 

bancadas. Duas estufas, prensas, kit para plasticidade e CBR e três ventiladores.  

- Laboratório de MMC: O laboratório de materiais ocupa uma área de 54m², composto com 3 

ventiladores, 4 bancadas, uma pia para lavar os equipamentos, duas prensas, agitador de peneiras, kit 

de peneiras e vidrarias.  

- Laboratório de MMC – extensão: A extensão do laboratório de MMC, ocupa uma área de 

50m², composto por uma betoneira, 3 baias para o armazenamento de agregados, 1 pia, 1 bancada.  

– Sala Técnica: A sala técnica ocupa uma área de 21m², composta de 2 mesas, 1 

computador, 1 bebedouro, 1 ar condicionado, 1 armário tipo e uma prateleira. 10  

- Sala e equipamentos: A sala de equipamentos ocupa uma física de 24,20m², compostos 15 

armários para os armazenamentos dos equipamentos de física.  

 

- Auditórios: O auditório, com capacidade para 195 pessoas, é utilizado para apresentações 

artísticas, ciclos de palestras e seminários. 

 

- Áreas de convivência: Existem 03 grandes espaços reservados para a área de 

convivência, sendo: Portaria principal dos alunos com uma cantina e uma copiadora. Mesas de 

lanchonete, bebedouro industrial, sanitários e área verde. 

 

- Sala de Professores: As instalações para docentes (sala de professores) estão equipadas 

por armários para o arquivo de modelos de provas e outros documentos, bebedouro, serviço de café, 

mesas de trabalho com cadeiras, quadro de avisos, nichos de (05) computadores com acesso à internet 

e ligados em rede a uma impressora, para o desenvolvimento de suas atividades (contando com 56,70 

m2). 
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- Gabinetes de trabalho para professores tempo integral – TI: Para os professores de 

Tempo integral, existe a sala separada de Trabalho, com área de 24,75 m2  e 02 sanitários masculino e 

feminino de 4m² cada. Nessa sala há 02 mesas redondas com 04 cadeiras cada, 01 armário, 01 

gaveteiro, telefone, mesa auxiliar com computador, 01 mural e 05 nichos com terminais microcomputador 

e acesso à rede.  

 

- Sala do Núcleo Docente Estruturante (NDE): A sala designada para o NDE fornece local 

para a realização de reuniões e possui as seguintes características: Área de 23 m2 e nessa sala há uma 

mesa oval grande para reuniões e mínimo de 12 cadeiras. Mesa auxiliar e outras 02 auxiliares com 

computadores e acesso a rede de internet, bem como impressora. Telefone, frigobar e sala climatizada. 

 

- Sala dos Coordenadores:  A Coordenação do curso conta com um gabinete individual, 

com computador com acesso a internet e ligado em rede a uma impressora laser, e um aparelho de 

telefone com ramal. O Gabinete do coordenador possui metragem de 5m². 

 

- Sala do Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP:  A sala designada 

para os atendimentos psicopedagógicos possui 5m² e presta atendimento aos alunos encaminhados pela 

coordenação do curso e Direção do campus. 

 

 - Acessibilidade: A infraestrutura institucional apresenta plenas condições de acessibilidade 

para portadores de necessidades especiais, em observância ao Decreto no  5.296/2004. 

 

- Biblioteca:  A Biblioteca, localizada no 4º andar da Unidade T-2, conta com um total de 

359.13m ² distribuídos em:   

o 08 área de estudo individual de 8,90m², cada; 

o 05 salas para estudo em grupo de 80,00m²; 

o 01 área destinada aos serviços de biblioteca (processamento técnico) e administração 

de 84,82m²;  

o 01 área de acervo de 185,31m ².  

A Biblioteca do UNICEUG Goiânia possui acervos atualizados que atendem às bibliografias 

recomendadas nos PPCs e para isso, conta com aproximadamente 17.193 títulos num total aproximado 

de 44.831 exemplares, além de assinaturas de periódicos e revistas.  

A Biblioteca possui um conjunto de 06 computadores com acesso à internet de livre utilização 

pelos alunos e acesso à internet via wireless, além de 04 terminais de consulta e 04 computadores 
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administrativos. Tem espaço reservado para o corpo técnico-administrativo e área exclusiva para o setor 

de referências e para atendimento ao deficiente visual. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
 

3.1 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
 

A proposta implantada e seguida pela CPA desta IES parte da premissa de contemplar um 

rol de medidas segundo as dez dimensões da Lei do SINAES: 

a - A avaliação como parte formativa e orientadora da realidade, seguindo critérios 

preestabelecidos, de acordo com nossos padrões de qualidade; 

b – A finalidade última é atuar como meio, um processo avaliativo não classificatório, punitivo, 

mas sim, que seus resultados devem ser analisados a fim de que sejam propostos caminhos, metas e 

estratégias que vão ao encontro das intenções educativas e responsabilidades sociais da IES, e que 

definem as expectativas de qualidade, contemplando as competências e habilidades esperadas nos 

cursos superiores. 

 

Quadro 1: Membros da CPA 

MEMBRO SEGMENTO REPRESENTATIVO 

Daniela Sousa Gudes Meireles Rocha Coordenadora 

Carla Cristina de Morais Representante Docente 

Sarah Pires de Araújo Representante Discente 

Patrícia Rodrigues dos Santos Membro Técnico-Administrativo 

Wellington Dantas de Freitas Membro Egresso 

Jair Stival Membro Sociedade Civil 
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3.2 Histórico da Comissão Própria de Avaliação – CPA 
 
 

 
O projeto da IES para o desenvolvimento de auto avaliação parte dessa compreensão e 

também se alicerça no entendimento da IES como um sistema ativo e pulsante que se encontra 

produzindo, criticando e reconstruindo o conhecimento por meio da participação dos sujeitos que nela 

atuam. Neste sentido, a ação de se auto avaliar se coloca como uma exigência da própria Instituição e 

da sociedade, que espera a transparência dos seus resultados científicos, capazes de subsidiar 

transformações sociais, culturais e profissionais. 

Portanto, ela não interessa apenas ao Estado, mas muito mais à população e, para tanto, 

deve se constituir em compromisso da IES e dos intelectuais que a compõem, ultrapassando a crítica e 

construir uma avaliação concernente com os ideais de uma sociedade justa e democrática. Nesse 

sentido, a avaliação identifica um cenário capaz de aferir a qualidade e responsabilidade social. 

Nesse contexto, a autoavaliação institucional, coordenada pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), configura-se por meio de diferentes ações que podem ser assim destacadas: 

a - Orientar sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social;  

b - Orientar sua política acadêmica e de gestão; 

c - Desvelar a realidade dos cursos e da própria Instituição. 

 

No entanto, para que a atividade da CPA seja uma constante na tomada de decisão da IES, 

desde a sua criação em 2004 é indispensável que os dados levantados sejam de fácil visualização e 

compreensão. É por esse motivo que a complexidade das atividades realizadas e das informações 

obtidas por esta CPA está consolidada esquematicamente por Fragilidades e Potencialidades de cada 

uma das 10 dimensões preestabelecidas pelo SINAES. 

Para o ano de 2020 foi um ano atípico com o surgimento da pandemia gerada pelo COVID-

19 neste período da CPA desenvolveu um Plano de Ação para apoiar a instituição de ensino nas 

divulgações e ações de conscientização da comunidade acadêmica. Neste sentido ocorreram mudanças 

como a adaptação dos questionários aplicados pela CPA e NDEs.  

 

4. Metodologia do Processo Avaliativo 
 

Fundamenta-se nos seguintes princípios:  

a - Globalidade; 

b - Comparabilidade; 

c - Respeito à identidade institucional; 
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d - Não premiação ou punição;  

e - Adesão voluntária; 

f - Legitimidade;  

g - Continuidade. 

 

O princípio da globalidade destaca a importância da avaliação da Instituição não apenas em 

uma de suas atividades, mas que seja objeto de permanente avaliação as atividades acadêmicas e 

administrativas, incluindo todos os enfoques presentes na educação superior. 

O princípio da comparabilidade recomenda o completo entendimento dos termos adotados 

na Avaliação Institucional, devendo ser os mesmos validados em processos semelhantes em outras IES. 

O princípio da identidade institucional é o respeito pelas características específicas das 

instituições. 

O princípio da não premiação ou punição fundamenta-se no pressuposto de que o processo 

de avaliação não deve estar vinculado a mecanismos de punição ou premiação. Avaliar é um processo 

contínuo e sistemático que serve para firmar valores. A intenção, ao tratar da afirmação de valores, é 

mostrar que há na avaliação uma função educativa que, em muito, sobrepuja o mérito à questão do punir 

ou do premiar. É essa função educativa que conduz ao processo de instalação da cultura da avaliação – 

processo que existe em uma dada realidade, em um contexto cultural que o antecede e através do qual 

se pretende melhorar sempre. 

A adesão voluntária ao processo de Avaliação Institucional é o princípio de que o referido 

processo só logra êxito se for coletivamente construído e se puder contar com a participação dos seus 

membros, nos procedimentos e na utilização dos resultados, expressando, assim, a vontade política da 

IES. 

A legitimidade do processo de avaliação só será garantida pelo gerenciamento técnico 

adequado. 

A continuidade é que permite a comparabilidade dos dados de um determinado momento a 

outro, revelando o grau de eficácia das medidas adotadas a partir dos resultados obtidos. Os objetivos 

gerais e específicos advindos de todo o processo avaliativo estão listados abaixo. 

Obs. Talvez não precise de acrescentar o detalhamento dos princípios que já são do 

conhecimento de quem receberá esse relatório. 

 

Em consonância com estes princípios, a CPA estabeleceu os seguintes objetivos gerais e 

específicos: 
 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 
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- Avaliar a instituição como uma 

totalidade integrada que permite a 

autoanálise valorativa da coerência 
entre a missão e as políticas 
institucionais efetivamente realizadas, 

visando à melhoria da qualidade 
acadêmica e o desenvolvimento 
institucional, e; 

- Privilegiar o conceito da auto 

avaliação 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 sua realização. 

- Gerar conhecimento para a tomada 

de decisão dos dirigentes da 

instituição em relação à melhoria 
contínua de qualidade dos serviços de 
educação superior ofertados; 

- Pôr em questão os sentidos do 
conjunto de atividades e finalidades 
as cumpridas pela instituição; 

- Identificar as potencialidades da 

instituição e as possíveis causas dos 

seus problemas e pontos fracos; 

- Aumentar a consciência pedagógica 
e capacidade profissional do corpo 

docente e técnico-administrativo; 

- Fortalecer as relações de 

cooperação entre os diversos atores 
institucionais; 

- Tornar mais efetiva a vinculação da 

instituição com a comunidade; 

- Julgar acerca da relevância científica 

e social de suas atividades e 

produtos; 

- Prestar contas à sociedade sobre os 
serviços desenvolvidos. 

 

 
Cinco Eixos abrangendo as 10 dimensões do SINAES 

 
Eixo1: 

Planejament 

o e 

Avaliação 

Institucional 

Eixo 2: 

Desenvolvimento 

Institucional 

Eixo 3: 

Políticas 

Acadêmicas 

Eixo 4: 

Políticas de 

Gestão 

Eixo 5: 

Infraestrutur 

a Física 

 
Dimensão: 

 
Dimensões: 

 
Dimensões: 

 
Dimensões: 

 
Dimensão: 

8- 1- Missão e PDI 2- Políticas 5- Política de 7- 

Planejament 3- para Ensino, Pessoal Infraestrutur 

o Responsabilidad Pesquisa e 6- Organização a 

e Avaliação e Extensão. e gestão da Física 

 Social 4- IES.  

  Comunicaçã 10-  

  o com a Sustentabilidad  
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  sociedade. 

9- Política de 

Atendimento 

aos 

discentes 

e Financeira  

 

 
Para cada ciclo (anual) os integrantes da CPA reuniram para  elaboração/análise 

dos dados, de acordo com os cronogramas abaixo: 

 

 
ANO 2018 

 

DATA PAUTA 
DA 

REUNIÃO 

26/02/2018 - Reunião e análise dos relatórios anteriores - Debate sobre as 

fragilidades e os potenciais da instituição obtidos a partir dos 

relatórios anteriores - Proposição do cronograma de atividades 

para o ano de 2018 

06/06/2018 - Discussão sobre estratégias voltadas para a divulgação dos 

trabalhos da CPA junto à comunidade acadêmica e sociedade 

civil - Identificação das principais fragilidades apontadas no 

relatório parcial2017 - Definição do cronograma da aplicação da 

auto avaliação em 2018. 

05/09/2018 Implementação do questionário eletrônico da CPA para 

discentes e docentes. Determinação do prazo para submissão 

das respostas 14/09. Definição das mídias digitais para 

veiculação de como acessar os questionários e os prazos. 

 

05/12/2018 - Discussão dos resultados (docente e discente). Definição de 

prazo para produção do relatório parcial 2018 (20 de fevereiro). 

Estratégias para o questionário junto ao técnico-administrativo em 

2019 e produção do relatório final. 
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ANO 2019 
 

DATA PAUTA 
DA 

REUNIÃO 
27/02/2019  

- Reunião e análise dos relatórios anteriores 
- Debate sobre as fragilidades e os potenciais da instituição obtidos a 
partir dos relatórios anteriores 
- Proposição do cronograma de atividades  

26/06/2019  

- Discussão sobre estratégias voltadas para a divulgação dos 
trabalhos da CPA junto à comunidade acadêmica e sociedade civil 
- Identificação das principais fragilidades apontadas no relatório 

04/09/2019  
- Implementação do questionário eletrônico da CPA para discentes e 
docentes. Determinação do prazo para submissão das respostas. 
Definição das mídias digitais para veiculação de como acessar os 
questionários e os prazos. 

04/12/2019  
- Discussão dos resultados (docente e discente). Definição de prazo 
para produção do relatório parcial. Estratégias para o questionário 
junto ao técnico-administrativo e produção do relatório final. 

 

 
ANO 2020 

 
DATA PAUTA 

DA 
REUNIÃO 

19/02/2020  

- Reunião e análise dos relatórios anteriores 
- Debate sobre as fragilidades e os potenciais da instituição obtidos a 
partir dos relatórios anteriores 
- Proposição do cronograma de atividades  

27/05/2020  

- Discussão sobre estratégias voltadas para a divulgação dos 
trabalhos da CPA junto à comunidade acadêmica e sociedade civil 
- Identificação das principais fragilidades apontadas no relatório 
parcial.  
- Plano de Ação voltado para adaptação da comunidade 
academica devido ao COVID 19. 
- Definição do cronograma da aplicação da auto avaliação 

     23/11/2020  

- tomada da decisão de se aplicar um questionário para os alunos no 
período de rematrícula para 2021. 

 
 

  08/03/2021 

 

- Estratégias para questionários CPA técnicos administrativo e 
docentes 2020. Determinação do prazo para submissão das 
respostas 16/03. Definição das mídias digitais para veiculação de 
como acessar os questionários e os prazos. 

 
 

19/03/2021 

 
- Discussão dos resultados dos questionários, análise dos relatórios 
e avaliações internas e externas. Elaboração do relatório final do 
triênio. 
- Debate sobre as fragilidades e os potenciais da instituição 
obtidos a partir dos relatórios anteriores 
- Proposição do cronograma de atividades 
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4.1 Coleta de Dados 
 

As ferramentas usadas para o levantamento dos dados analisados por esse 

relatório foram: questionários disponibilizados ao docente, discente e técnico- 

administrativo, tendo como base o relatório da Ouvidoria, relatório de avaliações 

externas dos anos anteriores, resultado do ENADE e PDI.  

Os questionários foram disponibilizados em versão on-line para 

preenchimento comunidade acadêmica da IES, conforme divulgação prévia (mídias 

digitais e impressas). Os questionários foram elaborados pela comissão própria de 

avaliação, tendo como critério os eixos abrangendo as 10 dimensões do SINAES, 

mediante análise dos relatórios das ouvidorias, avaliações externas e resultados do 

ENADE. Acrescido a essas variáveis, utilizamos das Atas de Reunião de Colegiado 

de Curso, NDE e representantes de turma, tendo como objetivo as ferramentas que 

facilitariam o entendimento das necessidades da IES, bem como a elaboração do 

processo avaliativo. Observando a realidade do ano de 2020 a CPA adaptou seus 

questionários para o momento vivido pela comunidade acadêmica.  

 

Data da divulgação 
Segmento alvo 

Meio de Comunicação 

Docente Discente 
Técnico-

administrativo 
Sociedade 

Civil 
Cartaz 

Folders/ 
Panfletos 

Redes Sociais 
e site da IES 

13/08/2019  x   x x x 

22/10/2018 x    x x x 

15/08/2019  x   x x X 

16/09/2019 x    x x X 

16/10/2019   x  x x X 

12/01/2021 
(relativo a 2020)  x     X 

11/03/2021 
(relativo a 2020) x  x    X 

 

Figura abaixo ilustra o acesso online para visualização dos questionários 

(versão docente e discente), assim como os resultados apresentados para o triênio 

2018/2019/2020. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Avaliações Internas 
 

As ferramentas usadas para o levantamento dos dados analisados por esse relatório foram: 
questionários (docente, discente e técnico administrativo), relatório da Ouvidoria, relatórios dos NDEs e 
PDI. 

Seguindo o orientado pelo parecer CNE 05/2020, foram aplicados questionários adaptados com 
o intuito de avaliar o olhar da sociedade acadêmica face às mudanças, tecnológicas e metodológicas, 
que a pandemia nos impôs. 

A figura abaixo ilustra o acesso online para visualização dos relatórios aplicados no triênio 
2018/2019/2020.  
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Os questionários forma aplicados separadamente e analisados tando no aspécto do 
período aplicado, quanto para o plúblico que o respondeu, mas para apresentação dos 
resultados gerais foi decidido que os resultados obtidos no período analisado (ciclo 
avaliativo) aprentando a consolidado das informações, dessa forma apresenta a visão de 
todos envolvidos na comunidade acadêmica (alunos, prodessores e 
tecnicos/adminitrativos), conforme apresentado abaixo:  
 

É satisfatória a divulgação dos resultados da Auto-Avaliação Institucional. 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

57,94% 27,12% 8,67% 5,82% 

    
Os resultados da Auto Avaliação Institucional são utilizados na revisão do planejamento e das ações 

do IUESO. 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

55,08% 32,28% 8,29% 4,25% 

    

É satisfatório o serviço prestado pela Ouvidoria. 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

46,25% 33,65% 11,06% 8,91% 

    

É satisfatória a aplicação dos recursos financeiros na própria instituição de ensino superior. 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

42% 37,68% 11,93% 7,96% 

    

É satisfatória a plataforma de acesso ao questionário da auto-avaliação. 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

59,95% 29,53% 6,46% 4,02% 

    

 IUESO tem como missão investir em um processo de ensino e aprendizagem que capacite os seus 
egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com 
competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas atuação. Para 
alcançar esse objetivo, a Instituição promove a educação superior integrando o ensino e a extensão, 
visando à formação de sujeitos empreendedores e comprometidos com o autoconhecimento, a 
transformação social, cultural, política e econômica do estado e da região: No dia a dia, as atividades 
desenvolvidas no IUESO seguem essa missão. 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 
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48,30% 37,93% 7,08% 6,56% 

    
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é documento de planejamento elaborado a fim de 

orientar as políticas do IUESO. 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

58,20% 32,18% 6,19% 3,33% 

    

É satisfatória a aplicação, na sociedade, do conhecimento científico produzido no IUESO. 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

43,80% 39,73% 11,76% 4,99% 

    

O Plano Pedagógico de Curso (PPC) é documento de planejamento elaborados a fim de orientar as 
políticas do IUESO: 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

56,63% 31,13% 8,12% 4,03% 

    

É satisfatório as reuniões de representantes de turmas. 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

50,15% 31,25% 10,63% 7,83% 

    

É satisfatória a seleção e participação do aluno em programas de monitoria no IUESO. 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

44,13% 34,18% 11,95% 9,57% 

    
Foi satisfatório as atividades de extensão no IUESO, nos últimos três anos. (Políticas Acadêmicas - 

Ensino e Extensão) 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

41,53% 37,29% 11,75% 9,18% 

    

É satisfatório o emprego de novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo 
ensino-aprendizagem no IUESO. 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

45,23% 35,28% 11,71% 7,62% 

    
É satisfatória a atuação do professor em sala de aula como capacitador do aluno em relação à 

responsabilidade social. 
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Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

61,43% 28,80% 6,23% 3,45% 

    

Quanto à organização e decisões do colegiado de curso e núcleo docente estruturante (NDE), você. 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

50,88% 35,18% 9,87% 3,96% 

    

A graduação contempla a sua expectativa futura profissional. 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

52,73% 34,80% 8,59% 3,77% 

    
É satisfatória a qualidade do serviço prestado pela direção/coordenação pedagógica/coordenação 

geral. 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

55,30% 26,93% 9,09% 8,54% 

    

É satisfatória a qualidade do serviço prestado pela coordenação de curso: 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

63,75% 21,81% 7,37% 6,91% 

    

É satisfatório o serviço prestado pelos setores do IUESO. 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

49,83% 32,45% 9,97% 7,64% 

    
É satisfatória a qualidade (facilidade de acesso/layout/informações atualizadas) do conteúdo 

disponibilizado nos meios de comunicação (página da internet/facebook/instagram) do IUESO: 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

55,40% 28,15% 10,32% 6,00% 

    
É satisfatório o ambiente da instituição (infraestrutura física/limpeza/manutenção/qualificação dos 

profissionais/qualificação dos materiais): 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

51,80% 31,85% 10,84% 5,43% 

    

Em relação ao ambiente da Biblioteca do seu Campus, você: 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

57,88% 27,60% 9,59% 4,79% 

    

Com relação às condições de acessibilidade no seu Campus, você: 
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Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

60,63% 27,50% 7,30% 4,49% 

    
Quanto à organização do Campus (laboratórios de informática e aula prática/acesso à 

internet/lanchonetes/segurança/xerox), você 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

50,25% 34,78% 9,87% 4,96% 

    

Em relação à estrutura das salas de aula, você: 

Concordo plenamente 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Parcialmente Discordo totalmente 

46,30% 36,18% 11,31% 6,08% 

    
 

 

5.2 Análise dos resultados 
 

5.2.1 Planejamento e Avaliação Institucional  
Concluímos que a fundamentação do processo avaliativo ao longo dos três 

anos, desde a sua concepção (elaboração dos questionários), até a tabulação dos 

resultados representaram o entendimento do processo de importância da IES frente 

a sociedade acadêmica e civil. 

Em 2018 tivemos a o retornos das respostas de 1.068 discentes e de 53 

docentes. Em 2019 de 2097 estudantes obtivemos o retorno de 1.534 (74%) e entre os 

professores a adesão foi de 24%, pois de 263 professores 63 responderam. De 192 

técnicos administrativos ocorreu 39% de retorno das respostas. Em 2020, 935 (70%) 

discentes, 42 técnicos administrativos e 81 (85%) docentes retornaram o questionário. 

A adesão dos colaboradores nos dois primeiros anos do triênio foi baixa, percebe-

se que o foco foi dado na adesão dos alunos durante este período. Dessa forma,  boa 

parte dos alunos foram sensibilizados da importância das avaliações internas, mesmo 

durante a pandemia os discetes contribuíram com suas devolutivas. O quadro de 

colaboradores da IES, docentes e técnicos administrativos, teve uma redução no ultimo 

ano do triênio e a cominucação on line com estes funcionários foi mais acertiva 

ampliando a participação na avaliação. 

 

Fragilidades encontratas no processo de sensibilização:  

- Pouco interesse em responder os questionários.  

Potencialidades encontratas no processo de sensibilização:  
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- O maior contato dos comunidade academica com as redes sociais e site da IES 

possibilita a ampla divulgação das avaliações.  

- Com esses resultados apresentados, conseguimos melhorar a conscientização do 

corpo docente ao processo em questão. A medida corretiva já prevista para o 

próximo ciclo é ampliar ainda mais a divulgação nas redes sociais e site da instituição 

resaltando a CPA e a importância das avaliações internas. Bem como, solicitar o 

auxílio dos professores, para que juntos à CPA, possamos melhorar e despertar esse 

melhor conhecimento por parte do aluno, para que ao final do processo, os 

resultados apresentados possam representar potencialidades e fragilidades na sua 

totalidade. 

 
5.2.2 Desenvolvimento     Institucional 
 

A CPA dessa instituição se preocupa em cumprir as diretrizes determinadas 

em seu regimento interno e PDI, ao passo que na construção do ciclo avaliativo 

interno, se baseia nestas fontes, para que possamos alinhar o que fundamenta a 

nossa instituição e o que está sendo colocado em prática. 

 

Fragilidades encontratas no eixo 2:  

- Formação de turma de colouros em todos os cursos da IES. 

- Ampliação para a sociedade aos eventos ligados aos cursos, como a 

inscrição para assistir as jornadas acadêmicas.  

 

Potencialidades encontratas no eixo 2:  

- Núcleo de praticas Jurídicas, Clinica da Escola de Nutrição e Hospital 

veterinários prestam serviços a população.  

- Projeto da criação da escola de negócios para apoiar empresas da região.  

 
5.2.3 Políticas Acadêmicas 
 

 
Fragilidades encontratas no eixo 3:  

- Pouco interesse em desenvolver atividades extra-curriculares de pesquisa 

e extensão por parte dos discentes.  

- Promover a educação continuada dos colaboradores docentes, com a 

construção de um período (semana, jornada, workshop) de capacitação 
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em docência do ensino superior. 

 

Potencialidades encontratas no eixo 3:  

- Ouvidoria com capacidade de retorno do atendimento em 

aproximadamente 24 horas.  

- Ampliação dos canais de atendimento remoto (não presenciais).  

- Envolver os alunos a participarem do projeto de iniciação científica, estimulando-os nas 

atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento 

científico e aos processos de inovação.  

 
5.2.4 Políticas de  Gestão 
 

Fragilidades encontratas no eixo 3:  

- Política de pessoal voltada para o aprimoramento profissional e 

integração dos colaradores apoiada na meritocracia. 

- Adotar a compliance para contribuir para que as ações da instituição 

estejam de acordo com as normas vigentes (sejam elas leis ou 

regulamentos internos).  

 

Potencialidades encontratas no eixo 3:  

- Criação do controle de entradas, saídas e tempo de retorno das 

solicitações encaminhadas à ouvidoria. Utilizar-se dos resultados da 

Ouvidoria para compatibilizar com as ações da Compliance. 

- Adotar algumas sugestões dadas ou retiradas de situações de não 

conformidade, na política de gestão da instituição. 

- Manutenção de uma gestão participativa e transparência nas decisões 

envolvendo funcionários, docentes e discentes. 

 
 
5.2.5 Infraestrutur a Física 
 
A análise realisada nos ultimos relatórios apresenta uma excelente aprovação da sociendade 

academica (acima de 80%) em relação as medidas em face da pandemia do novo coronavírus (COVID 

19). O Centro Universitário de Goiânia – UNICEUG/ASSOBES adotou as medidas/protocolos de 

biossegurança em conformidade com os decretos, portarias e pareceres vigentes, em relação ao retorno 

das aulas presenciais e prevenção da COVID-19. Ademais, atendendo também as portarias desta IES, 
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nº 074/2021 (Designação do comitê local para monitoramento do Protocolo Institucional de Diretrizes de 

Biossegurança na prevenção da COVID-19), disponível em: 

http://www.uniceug.com.br/instituto/comite_biosseguranca.asp e Portaria nº 076/2021 (Diretrizes quanto 

às aulas, retorno facultativo às práticas presenciais, critérios de promoção e funcionamento da IES 

durante a pandemia COVID-19) e na lei 14.040, publicada em DOU 19/08/2020, que trata das normas 

educacionais excepcionais enquanto durar o estado de calamidade pública advindo da pandemia pela 

COVID-19. Todas as medidas adotadas pelas IES contanram com o apoio da CPA estando alinhado com 

o Plano de Ação da mesma.  

 
 

Fragilidades encontratas no eixo 5:  

- Ampliar área de convivência.  

- Atualização constantes dos equipamento e processos digitais, incluinso a 

aquisição de softweres para auxiliar atividades acadêmicas específicas.  

 

Potencialidades encontratas no eixo 5:  

- Rápida adaptabilidade com a criação do protocolo de Biossegurança.  

- Investimento em estrutura física para acomodação dos cursos na Av T2 com a 

reforma da estrutura física baseada em um levantamento bem elaborado que não 

seja limitado a situações mometâneas, mas com previsão de maior duração para 

novas reformas. 

- Adotar a manutenção preditiva de equipamentos que estejam em uso 

direto e sentido pelos colaboradores, doscentes e principlamente dos 

discentes que são os clientes finais da instituição. 

- Evitar insvestir em estruturas que precisem serem readequadas por falta 

de previsão de crescimento de demanda. 

 

Na análise dos questionários para análise de 2020 (período impactado pel apandemia) 

foram considerando como potencialidades os maiores índices avaliados que tiveram como 

resposta “concordo plenamente”. Vale ressaltar que os discentes apontaram que a Instituição 

tomou todas as medidas impostas pelas autoridades do ensino superior objetivando a segurança 

e bem estar dos alunos. Oferecendo ambiente digital favorável ao ensino remoto destaque para 

as ferramentas: AVA, ZOOM e TEAMS.  

Como fragilidades, foram consideradas os maiores índices que tiveram como resposta 

“discordo parcialmente”, com destaque para a condição financeira oferecida pela instituição, na 
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qual os discentes não consideraram adequada para o momento de pandemia. E a dificuldade 

do aluno em adequar seu ambiente físico para realizar seus estudos. Para isso, trabalharemos 

em 2021 para apoiar a comunidade acadêmica para diminuir e/ou sanar todas as fragilidades 

observando as dez dimensões preconizadas do SINAES. 

6 CONCLUSÃO 
 

Pelo panorama geral, os resultados demonstraram que as melhorias 

apresentadas desde o início do ciclo avaliativo em 2018 até a presente data, 

representaram um ganho para a sociedade academica.  

No aspecto apontado como oportunidades para esse ciclo em relação a parte 

estrutural foram realizadas a reforma predial, climatização de salas de aula, melhora 

da acessibilidade. Do ponto de vista pedagógico ocorreu a ampliação na aderência 

curricular dos docentes as disciplinas, reuniões com representantes de turma, melhora 

no conhecimento da sociedade acadêmica em relação ao PDI e PPC. Verifica-se que 

há o uso do Manual do Aluno como recurso para esclarecimento de diretrizes da IES.  

Analisando as fragilidades verifica-se a necessidade de melhoria da 

conscientização de todos os membros da IES ao processo e trabalho da CPA, 

capacitar os dicente para desenvolvimento de atividades acadêmicas (pesquisa). 

Considerando todo o cenário avaliado pela CPA como positivo o saldo das 

potencialidades da IES para o ciclo iniciado em 2018 e finalizado a presente data. 

A CPA conclui que há necessidades de melhoria da IES, que serão 

continuamente acompanhada seja utilizando os instrumentos avaliativos 

(questionários), como as ouvidorias, avaliações externas, resultados do ENADE, 

reuniões com representantes de turma e núcleo docente estruturante, para a 

obtenção de uma análise coesa ao regimento interno, planos  pedagógicos de curso 

e plano de desenvolvimento institucional. 


