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1. Introdução 

1.1. Dados da Instituição  

 Associação Educativa Evangélica/Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA. 

 Código da IES: 0384 

 Caracterização da IES: Instituição privada / confessional / filantrópica e sem fins 

lucrativos. 

 Endereço: Avenida Universitária Km, 3,5, Cidade Universitária – Caixa Postal 122 e 

901 CEP: 75.083-515 Anápolis – Goiás. 

 Fone: (62) 3310-6600 / Fax: 3318-1340 

 Site: www.unievangelica.edu.br  

 Dados do Relatório: Relatório Final 2017 

 

 O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – iniciou sua história em 

1961 com a criação da Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, ofertando o curso de 

Pedagogia. Desde então, a Instituição vem construindo sua trajetória no cenário 

educacional regional, tendo se tornado referência, tanto pela qualidade do ensino 

quanto pela posição geográfica estratégica, atraindo alunos da região Centro-Oeste e 

de todo o país. Atualmente, a Instituição possui 25 cursos de graduação em 

funcionamento, sendo 19 bacharelados, 1 licenciatura e 5 cursos superiores de 

tecnologia, além de 47 cursos de pós graduação lato sensu (sendo,  36 cursos de pós-

Graduação e 11 programas de  Residência Médica) e um programa de pós-graduação 

stricto sensu com curso de mestrado acadêmico. 

 Em 2009, de acordo com a Portaria MEC Nº 4.059, de 10 de dezembro de 

2004, que prevê a introdução da oferta de disciplinas Educação a Distância na 

organização pedagógica de cursos superiores, iniciou-se a oferta de parte da carga 

horária dos cursos reconhecidos, nessa modalidade. Em junho de 2012 foi criada a 

Diretoria de Educação a Distância, com o objetivo de credenciar a Instituição para a 

oferta de cursos de graduação na modalidade EAD. 

O presente relatório compreende as ações de avaliação institucional 

desenvolvidas no ciclo avaliativo do triênio 2015, 2016 e 2017. A estrutura do relatório 

segue as orientações da nota técnica INEP/DAES/CONAES número 065, de 2014, 

contendo cinco partes: introdução, metodologia, desenvolvimento, análise dos dados e 
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das informações e ações previstas com base nessa análise. Conforme cronograma, 

este é o relatório final, que é composto ainda pelos relatórios parciais de 2015 e 2016.  

O processo de autoavaliação foi realizado ao longo dos anos de 2015, 2016 e 

2017, sendo que os dados apresentados neste relatório representam o esforço do 

Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – em realizar uma autoavaliação 

que contribua de forma efetiva para o desenvolvimento da Instituição, da gestão 

institucional, da formação de profissionais competentes tecnicamente e, ao mesmo 

tempo, éticos, críticos, responsáveis socialmente e participantes das mudanças 

necessárias à sociedade. 

1.2. Estrutura Administrativa 

a) Chancelaria 

Órgão superior de ligação entre a Associação Educativa Evangélica e o Centro 

Universitário, constituída pelo Chanceler e Vice-Chanceler. 

Chanceler: Ernei de Oliveira Pina 

b) Reitoria 

Órgão executivo que planeja, organiza, dirige e controla todas as atividades 

universitárias. Compõem a estrutura da Reitoria: Gabinete do Reitor, Pró-Reitoria 

Acadêmica, Pró-Reitoria Administrativa, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Ação Comunitária e Secretaria Geral. 

Reitor: Carlos Hassel Mendes  

c) Núcleos Docentes Estruturantes – NDEs 

Têm por finalidade elaborar, atualizar e avaliar continuamente os Projetos 

Pedagógicos dos cursos, assim como acompanhar o processo de implantação, 

definindo sua organização didática e administrativa, submetendo ao colegiado para 

aprovação das propostas e alterações ou melhorias. 

Composição: são constituídos por 5 membros, sendo  o diretor do respectivo curso e 

quatro professores pertencentes ao seu corpo docente. 
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d) Comissão Própria de Avaliação – CPA  

A CPA do Centro Universitário de Anápolis foi criada pela Resolução CAS nº. 2, de 14 

de junho de 2004. O regulamento da CPA foi aprovado pela Resolução CAS nº. 8, de 

19 de janeiro de 2009 e alterado pela Resolução CAS nº. 3, de 25 de junho de 2015. 

Os atuais membros da CPA foram designados por meio da Portaria nº 41, de 5 de 

outubro de 2017, conforme explicitado a seguir: 

Presidente 

Marcelo Mello Barbosa 

 

Vice-Presidente  

Gilmar Luiz Provensi 

 

Assessora Executiva 

Kamila Santos de Paula Rabelo 

 

Secretária 

Luciana Silva Siqueira Almeida 

 

Representantes da Pró-Reitoria Acadêmica 

Marcelo Mello Barbosa 

Odiones de Fátima Borba 

Suplente: Ariovaldo Lopes Pereira 

 

Representantes da Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Ação 

Comunitária 

Juliana Luiza Moreira Del Fiaco 

Lúcia Coelho Garcia Pereira 

Suplente: Fábio Fernandes Rodrigues 

 

Representantes do corpo de diretores  

Cristiane Martins Rodrigues Bernardes 

Joaquim Orlando Parada 

Suplentes: Greice Helen de Melo Silva 

                 Libna Lemos Ignácio Pereira 
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Representantes do corpo docente  

Gilmar Luiz Provensi 

Kamila Santos de Paula Rabelo 

Suplentes: Ana Lúcia Carrijo Adorno 

                 Hugo de Andrade Silvestre 

 

Representantes do corpo discente  

Flávio Manoel Coelho Borges Cardoso (Curso de Direito – Ceres) 

Hauane Oliveira Andrade (Curso de Arquitetura e Urbanismo) 

Luiz Carlos Antônio Nogueira Júnior (Curso de Direito – Anápolis) 

Suplentes: Clara Braga dos Santos Azevedo (Curso de Medicina) 

                 Ludymilla Pollyana Magalhães Mendanha (Curso de Psicologia) 

 

Representantes do corpo técnico-administrativo 

Ana Cláudia Carneiro Melo 

André Magno de Figueiredo Argôlo 

Conceição Magali Fernandes da Costa Paraguai 

Kelly Souza Medeiros 

Suplentes: Luciana Ferreira Mascarenhas 

                 Josely Lima de Santana Rodrigues 

 

Representantes da Mantenedora 

Aparecida Maria José Pereira 

Lúcio Carlos de Carvalho Boggian 

 

Representante da Ouvidoria Institucional 

Roberto Alves Pereira 

 

Representantes da sociedade civil organizada 

Francisco Ferreira Rosa 

Silvio de Araújo Lobo 

1.3. Indicadores Institucionais 

 Os indicadores de Desempenho Institucional são instrumentos de controle que 

objetivam medir o desempenho dos processos e resultados da Instituição. A seguir, 

são apresentadas três quadros nos quais estão listados alguns indicadores 
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institucionais, educacionais e de qualidade, da UniEVANGÉLICA, de  forma a ilustrar a 

configuração desta IES quanto à sua estrutura funcional e acadêmica. 

 

Quadro 1 - Indicadores educacionais 2015-2017 

Indicadores 2015 2016 2017 

Cursos de graduação – bacharelado 18 18 19 

Cursos de graduação – licenciatura 01 01 01 

Cursos superiores de tecnologia 07 08 05 

Matrículas na graduação  8.820 8.838 8.263 

Matrículas na pós-graduação lato sensu  722 720 514 

Matrículas na pós-graduação stricto sensu  81 53 68 

Docentes 
693 Anápolis 

68 Ceres 
693 Anápolis 

68 Ceres 
644 Anápolis 

68 Ceres 

Servidores técnico-administrativos 
639 Anápolis 

57 Ceres 
639 Anápolis 

57 Ceres 
639 Anápolis 

57 Ceres 

 

Quadro 2 - Indicadores de qualidade 2011-2016: CPC/IGC 

Ano Curso CPC Mestrado IGC 

2011 

Educação Física (licenciatura) 4 

3 3 

Letras (licenciatura) SC 

Matemática (licenciatura) SC 

Pedagogia (licenciatura) 3 

Sistemas de Informação SC 

2012 

Administração SC 

3 3 

Direito (Anápolis) 3 

Direito (Ceres) 3 

CST Gestão Financeira 4 

CST Logística 3 

2013 

Educação Física (bacharelado) 3 

3 3 

Enfermagem SC 

Farmácia 3 

Fisioterapia 4 

Medicina 4 

Odontologia 2 

Radiologia 3 

2014 

Arquitetura e Urbanismo 3 

3 3 

Ciências Biológicas (Licenciatura) 2 

Educação Física (licenciatura) 4 

Engenharia Civil (Anápolis) 3 

Engenharia de Computação SC 

Engenharia Mecânica 2 

Pedagogia 3 
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Sistemas de Informação 3 

2015 

Administração 4 

SC 3 

Direito (Anápolis) 3 

Direito (Ceres) 3 

CST Gestão Financeira 3 

CST Gastronomia 3 

CST Logística 4 

CST Design Gráfico 4 

2016 

Agronomia 3 

SC 3 

CST Estética e Cosmética 3 

CST Radiologia 3 

Educação Física (bacharelado) 4 

Enfermagem 3 

Farmácia 3 

Fisioterapia 4 

Medicina 3 

Odontologia 4 

Fonte: Inep 

Legenda: 

CPC – Conceito Preliminar de Curso 
IGC – Índice Geral de Cursos 
SC – Sem Conceito 
CST – Curso Superior de Tecnologia 
 

 

Quadro 3 - Indicadores de qualidade – avaliações in loco 2011-2017 

Ano Curso Conceito 

2011 

C. S. T. Logística 3 

C. S. T. Sucroalcooleira 3 

C. S. T. Design Gráfico 3 

C. S. T. Gestão Financeira 4 

Direito – Ceres 4 

C. S. T. Radiologia 4 

Fisioterapia 3 

Pedagogia 3 

C. S. T. Gastronomia 3 

2012 

Administração 4 

Direito (Anápolis) 4 

C.S.T. Estética e Cosmética 4 

Medicina 4 

2013 

Administração (EAD) 4 

Arquitetura e Urbanismo 4 

Engenharia Civil 5 
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Engenharia Mecânica 4 

Odontologia 3 

Psicologia 5 

2014 

Engenharia de Computação 4 

Agronomia 4 

C. S. T. Manutenção de Aeronaves 4 

Polo EAD – Araguaína 5 

Polo EAD – Alexânia 3 

Polo EAD – Itumbiara 4 

Polo EAD – Rio Verde 5 

 
 

2015 

Direito Anápolis 4 

Direito Ceres 4 

Polo EAD – Petrolina 4 

Polo EAD – Goiânia 4 

Polo EAD – Brasil/Sul 4 

Polo EAD – Senador Canedo 5 

Polo EAD – Sede 5 

Polo EAD – Goianésia 5 

Polo EAD – Anápolis/Centro 5 

Polo EAD – Águas Lindas 4 

Polo EAD – Lagoa Santa 4 

2016 
CST Design Gráfico 4 

CST Gastronomia 4 

2017 
Ciências Biológicas  4 

Ciências Contábeis 5 

Fonte: e-MEC 

Legenda: 

CST – Curso Superior de Tecnologia 

 

2. Metodologia 

O Projeto de Avaliação Institucional da UniEVANGÉLICA foi formulado 

considerando 5 etapas estruturantes: elaboração do Projeto de Avaliação Institucional 

(Etapa 1); elaboração do plano de avaliação institucional e por curso/setor (Etapa 2);  

execução da proposta (Etapa 3); encaminhamento de propostas de melhoria, 

acompanhamento das ações e divulgação dos resultados (Etapa 4); e Realização de 

meta-avaliação (Etapa 5), conforme gráfico a seguir.  
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2.1. Etapas do processo de Avaliação Institucional 

 

 

 

Especificação das etapas do Processo de avaliação institucional 

Etapa 1 – Elaboração do Projeto de Avaliação Institucional 

 Realização do Seminário de Avaliação Institucional (anual). 

 Definição de eixos, indicadores e dimensões a serem avaliados. 

 Indicação dos possíveis instrumentos de coleta de dados. 

Etapa 2 – Elaboração do Plano de Avaliação Institucional e por curso/setor 

 Estabelecimento de objetivos, metas e prazos. 

 Definição da metodologia (sujeitos, instrumentos de coletas de dados, análise 

dos dados). 

Etapa 3 – Execução da proposta 

 Sensibilização da comunidade universitária. 

 Construção dos instrumentos de coleta de dados. 

 Aplicação dos instrumentos de coleta de dados. 

 Elaboração de relatórios, indicando potencialidades, fragilidades e propostas 

de melhoria. 

 

Etapa 1 

Elaboração do 
Projeto de Avaliação 

Institucional 

Etapa 2 

Elaboração do Plano 
de Avaliação 

Institucional e por 
curso/setor 

Etapa 3 

Execução da 
proposta 

Etapa 4 

Encaminhamento de 
propostas de 

melhoria, 
acompanhamento das 

ações e divulgação 

Etapa 5  

Realização de 
meta-avaliação 
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Etapa 4 – Encaminhamento de propostas de melhoria, acompanhamento das 

ações e divulgação dos resultados 

 Apresentação de relatórios à Reitoria. 

 Encaminhamento dos relatórios à Mantenedora. 

 Acompanhamento das ações de melhoria decorrentes da avaliação. 

 Divulgação dos resultados. 

Etapa 5 – Realização de meta-avaliação 

 Revisão de relatórios. 

 Identificação das ações de melhoria realizadas ou não. 

 Apresentação de proposta de ajustes para o alcance dos objetivos definidos no 

Projeto de Avaliação Institucional e no Plano de Avaliação Institucional. 

Quadro 4 – Cronograma de Avaliação Institucional 

Ano Eixos Dimensões 

2015 
1 8: Planejamento e avaliação 

5 7: Infraestrutura 

2016 

1 8: Planejamento e avaliação 

2 
1: Missão e PDI 
3: Responsabilidade social da IES 

3 
2: Políticas para o ensino, pesquisa e extensão 
4: Comunicação com a sociedade 
9: Política de atendimento aos discentes 

4 
5: Políticas de pessoal 
6: Organização e gestão da IES 
10: Sustentabilidade financeira 

5 7: Infraestrutura 

2017 --- Meta-avaliação 

 

 Os cursos são responsáveis por avaliar anualmente: Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC), corpo docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo, gestão e 

infraestrutura. Para tanto, cada curso deve apresentar à CPA, no início do ano letivo, o 

seu plano de autoavaliação contendo a descrição das ações e o cronograma. 



14 
 

3. Desenvolvimento 

3.1. Planejamento e Avaliação Institucional 

 O Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional compreende a Dimensão 8 

do SINAES, que se refere ao Planejamento e Avaliação. Acredita-se que a avaliação 

deve ir além de uma coleta de dados; deve constituir-se em um processo de análise e 

planejamento e/ou reorganização das ações, na medida em que subsidia intervenções a 

partir dos resultados obtidos, objetivando qualificar as atividades de ensinar e aprender. 

Assim, a avaliação é projeto, processo, implantação de ações e análise de seus 

resultados.  

Os dados apresentados a seguir são frutos da análise das Avaliações Externas 

(ENADE, CPC, IDD e visitas in loco) e do processo de autoavaliação realizado no âmbito 

dos cursos de graduação da UniEVANGÉLICA. 

a) Avaliações Externas 

A avaliação externa é uma dimensão essencial da avaliação institucional. A 

apreciação de comissões de especialistas externos à Instituição, além de contribuir para 

o autoconhecimento e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela 

UniEVANGÉLICA, também traz subsídios importantes para a regulação e a formulação 

de políticas educacionais. Mediante análises documentais, visitas in loco, interlocução 

com membros dos diferentes segmentos da Instituição e da comunidade local ou 

regional, as comissões externas ajudam a identificar acertos e equívocos da avaliação 

interna, apontam fortalezas e fragilidades institucionais, apresentam críticas e sugestões 

de melhorias ou mesmo de providências a serem tomadas, seja pela própria Instituição, 

seja pelos órgãos competentes do MEC. 

A avaliação externa tem como referência os padrões de qualidade para a 

educação superior expressos nos instrumentos de avaliação do MEC. Entre os anos 

2015 e 2017 o Centro Universitário de Anápolis recebeu 15 visitas in loco, sendo 9 (nove) 

para credenciamento de polos EAD, 4 (quatro) de renovação de reconhecimento de curso 

e 2 (dois) de reconhecimento de curso. Foram atribuídos conceitos 4 e 5, em ordem 

crescente de excelência, para os indicadores de desempenho institucional de cada uma 

das dimensões avaliadas, resultando em um conceito final para cada curso/polo. Os 

dados das visitas in loco são apresentados a seguir. 
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Quadro 5 - Relação de cursos com visita in loco de 2015-2017 

Ano Curso Ato Regulatório Conceito 

2015 

Polo EAD – Águas Lindas Credenciamento EAD 4 

Polo EAD – Lagoa Santa Credenciamento EAD 4 

Polo EAD – Anápolis – Centro  Credenciamento EAD 5 

Polo EAD – Goianésia Credenciamento EAD 5 

Polo EAD – Senador Canedo Credenciamento EAD 5 

Polo EAD – Petrolina Credenciamento EAD 4 

Polo EAD – Anápolis – Sede  Credenciamento EAD 5 

Polo EAD – Anápolis – Brasil 
Sul 

Credenciamento EAD 4 

Polo EAD – Anápolis – Sede  Credenciamento EAD 4 

Direito – Ceres  
Renovação de Reconhecimento 

de Curso 
4 

Direito – Anápolis 
Renovação de Reconhecimento 

de Curso 
4 

2016 
Gastronomia 

Renovação do Reconhecimento 
de Curso 

4 

Design Gráfico 
Renovação do Reconhecimento 

de Curso 
4 

2017 
Ciências Biológicas Reconhecimento de Curso 4 

Ciências Contábeis Reconhecimento de Curso 5 

 

Os dados da avaliação de reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

curso estão discriminados a seguir de acordo com os relatórios de avaliação 

apresentados nas dimensões e subitens conforme apresentados pelo MEC.  
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0 1 2 3 4 5

Contexto educacional

Políticas institucionais no âmbito do curso

Objetivos do curso

Perfil profissional do egresso

Estrutura curricular

Conteúdos curriculares

Metodologia

Estágio curricular supervisionado

Atividades complementares

Trabalho de conclusão de curso (TCC)

Apoio ao discente

Ações decorrentes dos processos de avaliação do
curso

Atividades de tutoria

Tecnologias de informação e comunicação – TICs 

Material didático institucional

Mecanismos de interação entre docentes, tutores e
estudantes

Procedimentos de avaliação dos processos de
ensino aprendizagem

Número de vagas

Dimensão 1: Conceito atribuído aos cursos da UniEVANGÉLICA 
que receberam visitam in locco para credenciamento ou 

recredenciamento 2015-2017 

Ciências Contábeis Ciências Biológicas Gastronomia

Design Gráfico Direito/Ceres Direito/Anápolis
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 Atuação do Núcleo Docente Estruturante NDE

Atuação do (a) coordenador (a)

Experiência do (a) coordenador (a) do curso em
cursos a distância

Experiência profissional, de magistério superior e de
gestão acadêmica do (a) coordenador (a)

Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso

Carga horária de coordenação de curso

Titulação do corpo docente do curso

Titulação do corpo docente do curso – percentual de 
doutores 

Regime de trabalho do corpo docente do curso

Experiência profissional do corpo docente

Experiência de magistério superior do corpo docente

Relação entre o número de docentes e o número de
estudantes

Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente

Produção científica, cultural, artística ou tecnológica

Dimensão 2: Conceito atribuído aos cursos da UniEVANGÉLICA 
que receberam visitam in locco para credenciamento ou 

recredenciamento 2015-2017 

Ciências Contábeis Ciências Biológicas Gastronomia

Design Gráfico Direito/Ceres Direito/Anápolis
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Além da avaliação in loco, outra fonte de informação é a nota da Avaliação de 

desempenho dos Estudantes dos cursos de graduação – ENADE e o Conceito 

Preliminar de Curso – CPC. 

A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação é 

realizada mediante aplicação do ENADE, que afere a apropriação, por parte dos 

estudantes, dos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do 

respectivo curso de graduação, as habilidades para ajustamento às exigências 

decorrentes da evolução do conhecimento e as competências para compreender 

0 1 2 3 4 5

Gabinetes de trabalho para professores Tempo
Integral TI

Espaço de trabalho para coordenação do curso e
serviços acadêmicos

Sala de professores

Salas de aula

Acesso dos alunos a equipamentos de informática

Bibliografia básica

Bibliografia complementar

Periódicos especializados

Laboratórios didáticos especializados: quantidade

Laboratórios didáticos especializados: qualidade

Laboratórios didáticos especializados: serviços

Dimensão 3: Conceito atribuído aos cursos da UniEVANGÉLICA 
que receberam visitam in locco para credenciamento ou 

recredenciamento 2015-2017 

Ciências Contábeis Ciências Biológicas Gastronomia

Design Gráfico Direito/Ceres Direito/Anápolis
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temas exteriores ao âmbito específico da profissão, ligados à realidade brasileira e 

mundial e a outras áreas do conhecimento. 

O Conceito Preliminar de Curso é um conceito atribuído pelo MEC e publicado 

anualmente, calculado para cada curso avaliado nas áreas contempladas na avaliação 

do ENADE. É a média ponderada de diversas medidas relativas à qualidade de um 

curso, considerando as notas dos concluintes e dos ingressantes obtidas no Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), o Indicador de Diferença entre os 

Desempenhos Observado e Esperado (IDD) no ENADE, a titulação do corpo docente, 

a infraestrutura e a organização didático-pedagógica. O conceito preliminar constitui 

elemento de referência nos processos de avaliação, para subsidiar a renovação de 

reconhecimento dos cursos de graduação. A seguir, são apresentados os dados 

referentes à nota do ENADE, o IDD e o CPC dos cursos da UniEVANGÉLICA do 

último ciclo ENADE (2014-2016). 

Quadro 6 - Notas dos cursos da UniEVANGÉLICA no ENADE e CPC e IDD   

Ciclo 2014-2016 

Ciclo/Ano Curso ENADE CPC IDD 

2014 

Arquitetura e Urbanismo 2 3 -- 

Ciências Biológicas/ Licenciatura 1 2 -- 

Educação Física (licenciatura) 3 4 -- 

Engenharia Civil (Anápolis) 3 3 -- 

Engenharia Civil (Ceres)     

Engenharia de Computação 2 -- -- 

Engenharia Elétrica -- -- -- 

Engenharia Mecânica 1 2 -- 

Pedagogia 3 3 -- 

Sistemas de Informação 3   

2015 

Administração 3 4 -- 

Direito (Anápolis) 3 3 -- 

Direito (Ceres) 2 3 -- 

Ciências Contábeis -- -- -- 

CST Gestão Financeira 3 3 -- 

CST Gastronomia 3 3 -- 

CST Logística 3 4 -- 

CST Design Gráfico 3 4 -- 

Psicologia -- -- -- 

2016 

Agronomia 2 3 3 

CST Design Gráfico -- -- -- 

CST Design de Interiores -- -- -- 

CST Estética e Cosmética 2 3 3 

CST Manutenção de Aeronaves -- -- -- 
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CST Radiologia 2 3 3 

Educação Física (bacharelado) 3 4 3 

Enfermagem 2 3 3 

Farmácia 3 3 3 

Fisioterapia 4 4 3 

Medicina 3 3 3 

Odontologia 4 4 3 

b) Avaliações internas 

Na UniEVANGÉLICA, a avaliação interna, ou autoavaliação, tem como principais 

objetivos: produzir conhecimentos acerca da adequação dos processos de gestão 

institucional; identificar as causas dos seus problemas e deficiências;  aperfeiçoar as 

ações pedagógicas e a 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; avaliar a 

relevância científica e social de suas atividades; e apresentar os resultados da avaliação, 

bem como as ações de melhoria decorrentes desse processo, para a comunidade 

acadêmica e a sociedade em geral.   

Na Instituição, a CPA é composta por duas modalidades de subcomissões: as 

Subcomissões Internas de Avaliação (SIAs) e a Subcomissão de Especialistas em 

Avaliação (SEA).  

As SIAs atuam na autoavaliação dos cursos e são compostas pelo diretor do 

curso, coordenador pedagógico, representante docente, representante discente e 

representante do pessoal técnico-administrativo. As SIAs são responsáveis pelo 

planejamento e operacionalização dos processos avaliativos nos cursos e setores, coleta 

e disponibilização de informações à CPA, elaboração de relatórios sobre as avaliações 

realizadas nos cursos e setores e auxílio nos processos de avaliação externa 

desenvolvidos pelo Ministério da Educação. Os componentes das Subcomissões Internas 

de Avaliação servem de elo entre a CPA e os cursos ou setores e são responsáveis pela 

articulação da avaliação interna com as prioridades da CPA.   

Durante esse ciclo avaliativo os cursos avaliaram o Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC), o corpo docente, o corpo discente, o corpo técnico-administrativo, a gestão e a 

infraestrutura, entre outros elementos que compõem este relatório. Os cursos 

apresentam, anualmente, relatório dos itens avaliados, contendo metodologia, 

potencialidades encontradas, fragilidades detectadas, análise dos dados apresentados e 

planos de melhoria, e ações decorrentes do processo de autoavaliação.    
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A SEA, por sua vez, atua na avaliação dos cursos da Instituição por meio da 

constituição de comissões de avaliadores da própria instituição, porém externos ao curso 

em avaliação, com o acompanhamento do NDE do curso avaliado. Possui um 

coordenador que, em situações de avaliação dos cursos, indica professores para 

composição de comissão específica designada para avaliar a organização didático-

pedagógica, corpo docente e infraestrutura dos cursos. 

Os cursos avaliados são aqueles que receberão visita in loco no período letivo, ou 

aqueles em que há indicação da Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD), de acordo com 

necessidades estabelecidas. A SEA é responsável também pela análise de alterações de 

matrizes curriculares e PPCs. As atribuições da SEA são: avaliar os projetos pedagógicos 

dos cursos novos (PPCs); avaliar os processos de mudança nos projetos pedagógicos de 

cursos e nas matrizes curriculares; analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar 

recomendações à CPA; auxiliar nos processos de avaliação desenvolvidos pelo 

Ministério da Educação; orientar o planejamento das ações internas dos cursos e setores; 

contribuir com os cursos e setores no processo de compreensão e análise dos dados da 

avaliação.  

Ao longo desse ciclo avaliativo, foram realizadas diversas ações, destacando-se a 

avaliação in loco nos seguintes cursos: 

 

Quadro 7 - Cursos que receberam avaliação in loco da SEA de 2015-2017 

Ano Curso/ Campus 

2015 
Campus Ceres 

Odontologia 

2016 

Ciências Biológicas 

Ciências Contábeis 

Enfermagem 

Engenharia Mecânica 

Medicina 

Odontologia 

2017 

CST Design de Interiores 

CST Estética e Cosmética 

CST Manutenção de Aeronaves 

Farmácia 

Psicologia 
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Outra atividade realizada pela CPA é a avaliação e emissão de pareceres em 

relação às propostas de mudanças das matrizes curriculares dos cursos e oferta de 

disciplinas. Os pareceres emitidos entre os anos 2015-2017 estão listados a seguir. 

Quadro 8 - Relação de pareceres emitidos pela SEA entre 2015-2017 

Parecer Assunto Parecer 

SEA 01.15 
Direito - 
Anápolis 

Avaliação da Proposta de 
Alteração na Matriz 
Curricular 2014/1 do 
Curso de Direito – 
Anápolis 

A proposta de matriz curricular para o 
Curso de Direito-Anápolis está de acordo 
com a legislação vigente e com as 
diretrizes institucionais, com 97,08% de 
sua composição alinhada à matriz básica 
proposta pelo Parecer SEA 43.13. 

SEA 02.15 
Direito - 
Anápolis 

Avaliação da Proposta de 
Alteração na Matriz 
Curricular 2014/3 do 
Curso de Direito – 
Anápolis 

A proposta de alteração na matriz 
curricular 2014.3, apresentada pelo 
Curso de Direito para o 5º ao 8º períodos 
em 2015.2, está de acordo com a 
legislação vigente e com as diretrizes 
institucionais. 

SEA 04.15 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Avaliação da Proposta de 
Alteração na Matriz 
Curricular 2012/2 do 
Curso de Arquitetura e 
Urbanismo 

A proposta de alteração na matriz 
curricular 2012/2 apresentada pelo Curso 
de Arquitetura e Urbanismo, válida para o 
1º ao 7º Períodos em 2015.2, está de 
acordo com a legislação vigente e com 
as diretrizes institucionais. 

SEA 05.15 
Engenharia 

Civil 

Avaliação da Proposta de 
oferta de disciplinas 
especiais do Curso de 
Engenharia Civil 

As disciplinas Seminários 
Multidisciplinares I, II e III podem ser 
ofertadas pelo Programa de Extensão e a 
disciplina Seminários Multidisciplinares 
IX, pelo aproveitamento de estudos. 

SEA 06.15 
CST Gestão 
Financeira 

Avaliação da Proposta de 
Alteração na Matriz 
Curricular 2016/1 do 
Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão 
Financeira 

A proposta de matriz curricular 
apresentada pelo Curso de Tecnologia 
em Gestão Financeira para 2016/1 está 
em acordo com a legislação vigente. 

SEA 07.15 
Ciências 

Contábeis 

Avaliação da Proposta de 
Projeto de Implantação do 
NPC – Núcleo de Práticas 
Contábeis 

Os ambientes já inseridos no PPC e 
agora solicitados devem existir e compor 
o memorial descritivo do curso como pré-
requisito para as condições de 
funcionamento e como indicador mínimo 
de qualidade do Curso de Ciências 
Contábeis. 

SEA 08.15 
Direito - 
Ceres 

Avaliação da Proposta de 
Implantação do Núcleo de 
Conciliação do Curso de 
Direito Campus Ceres 

Os ambientes já inseridos no PPC, 
cobrados como obrigatórios pelo MEC-
INEP, exigidos pelo TJ-GO e agora 
solicitados pelo curso, devem existir e 
compor o memorial descritivo do curso 
como pré-requisito para as condições de 
funcionamento e como indicador mínimo 
de qualidade do Curso de Direito-Ceres. 
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SEA 10.15 
Ciências 

Contábeis 

Avaliação da Proposta de 
Ajuste na Matriz Curricular 
2013/1 do Curso de 
Ciências Contábeis 

A proposta de alterações na Matriz 
Curricular do Curso de Ciências 
Contábeis está de acordo com a 
legislação vigente e com as diretrizes 
institucionais. 

SEA 11.15 
Engenharia 

de 
Computação 

Avaliação da Proposta de 
Alteração na Matriz 
Curricular 2012/1 do 
Curso de Engenharia de 
Computação 

A proposta de matriz curricular 
atendendo 20 semanas acadêmicas 
semestrais, apresentada pelo Curso de 
Engenharia de Computação, para 1º ao 
9º Períodos em 2016.1, está de acordo 
com a legislação vigente e com as 
diretrizes institucionais. 

SEA 12.15 
CST 

Radiologia 

Avaliação da Proposta de 
Alteração na Matriz 
Curricular 2016/1 do 
Curso Superior de 
Tecnologia em Radiologia 

A proposta de matriz curricular 
apresentada pelo Curso de Tecnologia 
em Radiologia para 2016/1 está em 
acordo com a legislação vigente.  

SEA 13.15 
Fisioterapia 

Avaliação da Proposta de 
Alteração na Matriz 
Curricular 2015/1 do 
Curso de Fisioterapia 

A proposta de matriz curricular 
apresentada pelo Curso de Fisioterapia 
para 2016/1 está em desacordo com a 
legislação vigente no seguinte critério: 
tempo mínimo de integralização – 5 
anos. O curso propõe 4 anos. 

SEA 14.15 
Direito - 
Ceres 

Avaliação da Proposta de 
Alteração na Matriz 
Curricular 2012/1 do 
Curso de Direito – Ceres 

A proposta de alterações na Matriz 
Curricular do Curso de Direito – Ceres 
estão em conformidade com a legislação 
vigente e as diretrizes institucionais. 

SEA 03.16 
Direito - 
Anápolis 

Alterações nas ementas 
das disciplinas Direito 
Processual Penal II e 
Direito Processual Penal 
III 

Apesar da constatação de alguns 

problemas nas ementas em questão, se 

manifesta desfavorável às alterações 

nesse momento e sugere que as 

disciplinas sejam abordadas de modo a 

superar as dificuldades existentes, já que 

o curso estava em andamento à época 

das decisões do NDE. 

SEA 04.16 
Farmácia 

Curso de Farmácia, Matriz 
Curricular Adaptada para 
o 1º período em 2016/1 

A proposta de alteração de Matriz 
Curricular do Curso de Farmácia para o 
primeiro período em 2016/1, designada 
como “Matriz Adaptada”, está 
devidamente ajustada para atender às 
necessidades de unificação das turmas 
do 1º e 2º períodos de 2016/1. Parecer 
favorável à sua aprovação. 

SEA 05.16 
Farmácia 

Curso de Farmácia, Matriz 
Curricular 2016/2 
(Duração de 5 anos) 

A proposta apresentada pelo Curso de 
Farmácia atende a legislação vigente e 
as normas institucionais. Parecer 
favorável à aprovação da Matriz 
Curricular 2016/2 que entrará em vigor a 
partir de 2016/2. 

SEA 06.16 
CST 

Manutenção 
de Aeronaves 

Alteração de Matriz 
Curricular do CST em 
Manutenção de 
Aeronaves para 2017.1. 

Parecer favorável à aprovação da Matriz 
Curricular do CST em Manutenção de 
Aeronaves – 2017/1. 
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SEA 07.16 
Fisioterapia 

Alteração de Matriz 
Curricular do Curso de 
Fisioterapia para os 
alunos ingressantes em 
2015/2 

A proposta atende às exigências legais e 
institucionais. Parecer favorável à 
aprovação da Matriz Curricular Flexível 
2015/2 do Curso. 

SEA 08.16 
Fisioterapia 

Solicitação de oferta de 
disciplinas simultâneas no 
Curso de Fisioterapia. 

Considerando a justificativa de 
adequação curricular e política de 
viabilidade financeira, o parecer é 
favorável à fusão das disciplinas 
Seminário Interdisciplinar VII (7º período) 
e Seminário Interdisciplinar VIII (8º 
período), para o período letivo de 2016/2. 

SEA 09.16 
Odontologia 

Solicitação de 
modificação na Matriz 
Curricular 2015-1 
(reposicionamento de 
disciplinas) – Curso de 
Odontologia 

Considerando a necessidade do curso 
quanto ao seu melhor desempenho 
pedagógico, o parecer é favorável às 
alterações propostas. 

SEA 10.16 
Psicologia 

Solicitação de alteração 
na Matriz Curricular 2014-
1 – Curso de Psicologia 

A proposta apresentada pelo Curso 
busca melhoria do desempenho 
pedagógico, além de respeitar a 
legislação pertinente e o parecer é 
favorável à aprovação da Matriz 
Curricular 2017.1, que entrará em vigor a 
partir de 2017.1. 

SEA 11.16 
Fisioterapia 

Curso de Fisioterapia, 
Matriz Curricular 2017/1 
(Duração de 5 anos) 

A proposta atende à legislação vigente e 
às normas institucionais, portanto o 
parecer é favorável à aprovação da 
Matriz Curricular 2017/1 que entrará em 
vigor a partir de 2017/1. 

SEA 12.16 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Curso de Arquitetura e 
Urbanismo, Matriz 
Curricular 2017.1. 

A proposta apresentada é viável e atende 
às necessidades do curso, além de não 
ferir a legislação pertinente. O parecer é 
favorável à aprovação da Matriz 
Curricular 2017/1 em vigor a partir de 
2017/1. 

SEA 13.16 
Engenha Civil 

- Ceres 

Alterações na Matriz 
Curricular 2015.1, Curso 
de Engenha Civil - Ceres. 

A proposta é viável e atende às 
necessidades do curso, além de não ferir 
a legislação pertinente. O parecer é 
favorável à aprovação das alterações 
propostas para a Matriz Curricular 
2015.1. 

SEA 14.16 
Administração 

Alterações na Matriz 
Curricular 2012.1 - Curso 
de Administração. 

A proposta apresentada atende às 
necessidades do curso, além de não ferir 
a legislação pertinente e o parecer é 
favorável à aprovação das alterações 
propostas para a Matriz Curricular 
2017.1. 

SEA 15.16 
CST Estética 
e Cosmética 

Alterações na Matriz 
Curricular do CST em 
Estética e Cosmética, de 
6 para 5 semestres 

A proposta apresentada atende às 
necessidades pedagógicas e de 
formação específica do curso e a 
legislação específica vigente e o Parecer 
é favorável à aprovação da Matriz 
Curricular 2017.1. 
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SEA 16.16 
CST Gestão 
de Qualidade 

Aprovação da Matriz 
Curricular do CST em 
Gestão de Qualidade 

A proposta apresentada atende às 
necessidades pedagógicas e de 
formação específica do curso e a 
legislação específica vigente e o Parecer 
é favorável à aprovação da Matriz 
Curricular 2017.1. 

SEA 17.16 
Enfermagem 

 

Alterações nas Matrizes 
Curriculares 2014.3 e 
2014.1 - Curso de 
Enfermagem. 

As propostas apresentadas atendem às 
necessidades do curso, além de não ferir 
a legislação pertinente e o Parecer é 
favorável à aprovação das alterações 
propostas para a Matriz Curricular 2014.1 
e Matriz Curricular 2014.3. 

SEA 179.17 
Direito - 
Anápolis 

Aprovação da Matriz 
2017/2 – Curso de Direito 
– Centro Universitário de 
Anápolis 

Considerando que a proposta 
apresentada pelo curso atende às 
necessidades de melhoria no 
funcionamento do curso e a legislação 
pertinente foi considerada em todos os 
aspectos, o Parecer é favorável à 
aprovação da Matriz Curricular 2017.2, 
que entrará em vigor a partir de 2017.2, 
sendo, portanto, válida para o 1º período. 

SEA 180.17 
Engenharia 

Elétrica 

Aprovação de alterações 
da Matriz 2017.1 – Curso 
de Engenharia Elétrica – 
Centro Universitário de 
Anápolis 

Considerando que a proposta de 
alterações na Matriz 2017.1 apresentada 
atende às orientações da PROACAD no 
sentido de padronização das 
nomenclaturas das disciplinas básicas 
comuns aos cursos de Engenharia do 
Centro Universitário de Anápolis e que as 
mudanças não afetam a continuidade do 
curso e aos acadêmicos que cursaram o 
1º período em 2017.1 e, também, não  
interferem na carga horária do curso, o 
Parecer é favorável à aprovação das 
alterações da Matriz Curricular 2017.1, 
que  passará a denominar-se Matriz 
Curricular 2017.2, em vigor para todos os 
períodos, tendo em vista o 
cadastramento da disciplina Cidadania, 
ética e espiritualidade. 

SEA 181.17 
Farmácia 

Aprovação de alterações 
da Matriz 2016.2 – Curso 
de Farmácia – Centro 
Universitário de Anápolis 

A proposta de alterações na Matriz 
Curricular 2016.2, não afetará a turma 
em andamento, bem como a carga 
horária dos períodos e total do curso, o 
Parecer é favorável às correções de 
nomenclatura das disciplinas citadas 
acima. A Matriz Curricular passará a 
denominar-se Matriz Curricular 2017.2, 
considerando o cadastramento da 
disciplina Cidadania, Ética e 
Espiritualidade. 

SEA 183.17 
Educação 

Física 

Aprovação da Matriz 
Curricular 2017.2 – Curso 
de Educação Física – 
Centro Universitário de 
Anápolis 

A proposta de Matriz Curricular – 2017.2  
apresentada pelo curso, atende às 
necessidades de melhoria no 
funcionamento do curso e a legislação 
pertinente foi considerada em todos os 
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aspectos analisados e Parecer é 
favorável à aprovação da Matriz 
Curricular 2017.2, que entrará em vigor a 
partir de 2017.2, sendo, portanto, válida 
para o 1º período. 

SEA 185.17 
Odontologia 

Aprovação da Matriz 
Curricular 2017.2 – Curso 
de Odontologia – Centro 
Universitário de Anápolis 

A proposta de Matriz Curricular – 2017.2 
atende às necessidades de melhorias no 
funcionamento do curso as alterações 
não alteram os componentes curriculares 
e nem a carga horária; a legislação 
pertinente foi considerada em todos os 
aspectos analisados e o Parecer é 
favorável à aprovação da Matriz 
Curricular 2017.2, que entrará em vigor a 
partir de 2017.2, sendo, portanto, válida 
para o 1º período. 

SEA 186.17 
Odontologia 

Aprovação da proposta de 
arredondamento da carga 
horária da Matriz 
Curricular 2015.1 – Curso 
de Odontologia – Centro 
Universitário de Anápolis 

Considerando que a proposta de 
arredondamento de carga horária teórica 
e prática, atende às necessidades de 
otimização do funcionamento do curso e 
as alterações não alterarão os 
componentes curriculares e nem a carga 
horária dos períodos e total do curso, o 
Parecer é favorável à aprovação das 
alterações da Matriz Curricular 2015.1, 
que passará a ser denominada Matriz 
Curricular 2017.3, tendo em vista o 
cadastramento da disciplina “Cidadania, 
ética e espiritualidade”. A matriz será 
válida do 2º ao 6º período em 2017.2. 

SEA 187.17 
Engenharia 

Civil - 
Anápolis 

Aprovação da alteração 
da Matriz Curricular 
2014.1 – Curso de 
Engenharia Civil – Centro 
Universitário de Anápolis 

Considerando que as alterações 
propostas atendem às necessidades de 
aprimoramento do curso, às propostas de 
alinhamento de cursos afins da 
Associação Educativa Evangélica e estão 
em concordância com a legislação 
pertinente, o Parecer é favorável à 
aprovação da Matriz Curricular 2017.2, 
válida para o 1º período em 2017.2. 

SEA 227.17 
Engenharia 

Civil – Ceres 

Aprovação da Matriz 
Curricular 2017.2 – Curso 
de Engenharia Civil – 
Ceres 

As alterações propostas atendem às 
necessidades de aprimoramento do 
curso, à orientação sobre alinhamento de 
cursos afins da Associação Educativa 
Evangélica e estão em concordância com 
a legislação pertinente em vigor e o 
Parecer é favorável à aprovação da 
Matriz Curricular 2017, válida para o 1º 
período em 2017.2. 

SEA 248.17 
Engenharia 
Mecânica 

Aprovação da Matriz 
Curricular 2017.2 – Curso 
de Engenharia Mecânica  

Considerando que as alterações 
propostas estão coerentes com a 
legislação pertinente e atendem às 
necessidades de aprimoramento do 
curso e melhoria do processo de ensino 
e aprendizagem, o Parecer é favorável à 
aprovação da Matriz Curricular 2017, 
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válida para o 1º período em 2017.2. 

SEA 442.17 
Engenharia 

de Produção 

Aprovação da Matriz 
Curricular 2018.1 – Curso 
de Engenharia de 
Produção 

A proposta atende às Diretrizes 
Curriculares Nacionais dos cursos de 
Engenharia e legislação pertinente e o 
parecer favorável à aprovação da Matriz 
Curricular 2018.1, com vigência a partir 
de 2018.1. 

SEA 444.17 
Comunicação 

Social – 
Publicidade e 
Propaganda 

Aprovação  da Matriz 
Curricular 2018.1 – Curso 
de Comunicação Social – 
Publicidade e Propaganda 

A proposta atende às Diretrizes 
Curriculares Nacionais dos cursos da 
área de Comunicação Social e legislação 
pertinente e o Parecer é favorável à 
aprovação da Matriz Curricular 2018.1, 
com vigência a partir de 2018.1. 

SEA 445.17 
Engenharia 
de Software 

Aprovação  da Matriz 
Curricular 2018.1 – Curso 
de Engenharia de 
Software 

A Matriz Curricular atende às Diretrizes 
Curriculares Nacionais do curso de 
Engenharia de Software e legislação 
pertinente e o Parecer é favorável à 
aprovação da Matriz Curricular 2018.1, 
com vigência a partir de 2018.1. 

SEA 448.17 
Administração 

Alteração da Matriz 
Curricular 2017.2, curso 
de Administração – 
Anápolis. 

A proposta atende às necessidades de 
adequação da carga horária teórica e 
prática do curso e o Parecer é favorável 
às alterações da Matriz Curricular 
2017.2, que passa a denominar-se Matriz 
Curricular 2018.1, com vigência a partir 
de 2018.1. 

SEA 461.17 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Aprovação da Matriz 
Curricular 2018.1 - Curso 
de Arquitetura e 
Urbanismo do Centro 
Universitário de Anápolis. 

A proposta da Nova Matriz Curricular 
atende às necessidades de melhoria do 
curso e a legislação pertinente foi 
considerada em todos os aspectos e o 
parecer é favorável à aprovação da 
Matriz Curricular 2008.1, com vigência a 
partir de 2018.1. 

3.2. Desenvolvimento Institucional 

a) Missão 

A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios cristãos, tem 

como missão promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos 

diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável. Imbuída de sua missão, a 

Instituição tem como valores a competência, o profissionalismo e o trabalho 

participativo, norteando-se por princípios éticos, morais e cristãos.  

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, atento às 

necessidades da região de sua abrangência, revê o Plano de Desenvolvimento 

Institucional a cada 5 anos, a fim de ampliar e aprimorar a oferta de cursos de 

graduação nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnológicos; de pós-
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graduação lato e stricto sensu e atividades de extensão e ação comunitária. Assim, 

busca contribuir para a universalização do acesso ao conhecimento científico, técnico, 

ético e cultural. A formação proposta nos documentos institucionais visa ao 

desenvolvimento de competências e habilidades que permitam ao acadêmico atuar em 

campos profissionais específicos, contribuindo para a melhoria das condições de vida 

e o desenvolvimento cultural e socioeconômico da região. 

No PDI em vigência (2014-2018) a Instituição se propôs a ampliar a prestação 

de serviços por meio de modalidades de ensino diversificadas, em nível presencial e a 

distância, articuladas à pesquisa e à extensão, com base na qualidade social e na 

excelência acadêmica e pedagógica. Essa visão apoia-se nas demandas por ensino 

superior, necessário à formação do cidadão, como resposta à premência do 

desenvolvimento regional, buscando a inserção sociocultural e produtiva, de modo a 

contribuir para a elevação dos níveis de qualidade de vida e dignidade da coletividade.  

b) Plano de Desenvolvimento Institucional 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) constitui-se em importante 

documento de divulgação e orientação do Centro Universitário de Anápolis, uma vez 

que nele encontram-se registradas as políticas estabelecidas para o ensino, a 

pesquisa e a extensão, os objetivos e metas a serem perseguidos no período de sua 

vigência e o planejamento de ações que visam à sustentação e ao desenvolvimento 

dos projetos que contribuirão para o crescimento e aprimoramento da Instituição. O 

PDI da UniEVANGÉLICA fundamenta o planejamento e conduz as ações que norteiam 

o desenvolvimento Institucional. 

O processo de avaliação institucional é desenvolvido de numa perspectiva 

formativa, uma vez que os resultados têm subsidiado as ações institucionais nos 

campos pedagógico, administrativo e financeiro. Ao longo do presente ciclo, os 

gestores da UniEVANGÉLICA procuraram cumprir as metas estabelecidas no PDI.  

A seguir, estão relacionadas algumas metas do PDI 2014-2018. 

 Formar profissionais e cidadãos com competência científica, técnica, política, 

ética e socialmente responsáveis.  

 Dar continuidade ao processo de implantação de 20% de disciplinas na 

modalidade EaD, nos cursos reconhecidos. 

 Monitorar as condições de qualidade dos cursos de graduação em processo de 

implantação, acompanhando o ciclo avaliativo do SINAES e o processo de 

avaliação interna contínua. 
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 Implantar cursos superiores de tecnologia, presenciais e a distância, na sede, no 

campus Ceres e nos polos de EaD, previstos neste PDI no período compreendido 

entre 2014 e 2018. 

 Consolidar o curso de Mestrado da Instituição.  

 Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu. 

 Aprimorar e expandir a oferta de cursos de extensão e a promoção de ações 

comunitárias.  

 Incentivar o envio de projetos de pesquisa para as agências oficiais de fomento. 

 Constituir corpo editorial para as revistas institucionais que não o possuem e 

incentivar a criação de novas revistas. 

 Trabalho contínuo dos processos de autoavaliação institucional promovidos pela 

CPA, SIAs (Subcomissões Internas de Avaliação) e SEA (Subcomissão de 

Especialistas em Avaliação).  

 Implementar políticas de permanência com vistas a diminuir a retenção e a 

evasão escolar.  

c) Responsabilidade Social da Instituição 

Na região Centro-Oeste, no eixo urbano que abrange o Estado de Goiás e o 

Distrito Federal, há uma concentração urbana mais densa, onde se localizam duas 

regiões metropolitanas: Goiânia/GO e Brasília/DF; a microrregião do entorno de 

Brasília/GO e a cidade de Anápolis/GO. No caminho da BR 060, entre Brasília/DF e 

Goiânia/GO, localiza-se a cidade de Anápolis/GO, esta cidade de porte médio é 

considerada um ponto estratégico de contato entre a microrregião Centro-Sul e o 

Norte do Estado, sendo também um importante entreposto, ligando as regiões 

Sudeste e Norte do país. Para além da posição geográfica, a cidade tem sido alvo de 

políticas federais que desencadearam e vêm consolidando o processo de expansão 

econômica.  

Numa análise histórica, é possível observar que, ao longo dos 110 anos da 

emancipação de Anápolis, a posição geográfica estratégica e a dinâmica urbana local 

a credenciam como um centro regional. Não por acaso, entre os anos 1930 e 1950, 

Anápolis foi o maior centro comercial da região Centro-Oeste. Um fator fundamental 

nesse processo foi a chegada da ferrovia, em 1935. Alguns fatos evidenciam essa 

tese: em 1942, foi instalado o primeiro banco goiano, cujo nome era Banco Comercial 

do Estado de Goiás, tendo 14 filiais no Estado, inclusive em Goiânia. O segundo 

banco goiano, o Banco Imobiliário do Oeste Brasileiro S/A, inaugurado em 1945, 

também era anapolino. 
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Em 1932, foi inaugurado o Colégio Couto Magalhães, embrião da Associação 

Educativa Evangélica (AEE), fundada em 1947, que, posteriormente, seria a 

mantenedora das Faculdades Integradas da AEE, transformadas, em 2004, no Centro 

Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. 

Em alguma medida, Anápolis se beneficiou da política de interiorização do 

Brasil, desenvolvida por Getúlio Vargas, com o nome de “Marcha para o Oeste”. Foi 

assim que, em 1941, foi fundada a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, no Vale do 

São Patrício, hoje cidade de Ceres. Nessa cidade, a Associação Educativa Evangélica 

criou novas unidades: o Colégio Álvaro de Melo e a Faculdade de Filosofia do Vale do 

São Patrício, na década de 1970. 

A construção de Goiânia, nas décadas de 1930 e 1940, bem como a edificação 

da nova capital federal, Brasília, inaugurada em 1960, e a rede de rodovias que lhe 

dariam suporte, impactaram Anápolis, pois o município passou à condição de 

entroncamento de importantes estradas de rodagem, federais e estaduais. Tudo isso 

fez aumentar a população do Estado e a demanda pelo ensino em Goiás. Mais uma 

vez, Anápolis dava resposta a esse desenvolvimento, com a criação dos primeiros 

cursos de ensino superior fora da capital, por meio da Associação Educativa 

Evangélica, em 1960, com a oferta das licenciaturas em História, Letras, Geografia e 

Pedagogia. 

Nos anos 1970, Anápolis passou a ser uma referência no projeto de 

desenvolvimento industrial, com a criação do DAIA (Distrito Agroindustrial de 

Anápolis), inaugurado em 1976. Este Distrito serviria de modelo para que outros do 

gênero fossem instalados no interior do Estado. O DAIA abriga, atualmente, o maior 

número de empresas do Estado. Enquanto tal, promove a interligação da cidade a 

grandes metrópoles e outros países, dinamizando a economia local.  

Outra ação que influenciou diretamente a dinâmica urbana local foi a efetivação 

da Estação Aduaneira de Interior, conhecida como Porto Seco. O Porto Seco propicia 

a distribuição de mercadorias e facilita as exportações. A construção do Aeroporto de 

Cargas de Anápolis, considerada obra estratégica para a consolidação da plataforma 

multimodal no município, irá fazer de Anápolis um centro de logística, garantindo 

atração de mais investimentos e o escoamento de produtos, podendo ser, em breve, 

um dos principais centros de distribuição da produção no Brasil. 

Na década de 1990, a abertura e/ou ampliação de Instituições de Ensino 

Superior têm orientado discursos locais que asseguram ser a cidade de Anápolis um 

verdadeiro “polo de educação”. As Instituições de Ensino Superior são também 

representativas da dinâmica urbana desse município. A oferta de educação superior 
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promove a circulação de pessoas, dinamizada pela instalação de muitos jovens que se 

mudam ou vêm diariamente de cidades circunvizinhas para Anápolis. 

Em face do quadro sociopolítico, econômico e cultural de Anápolis e região, a 

UniEVANGÉLICA contribui positivamente com a comunidade, tanto no atendimento às 

demandas de ensino de graduação e pós-graduação, como na pesquisa científica e 

em atividades de extensão.  

A história desta Instituição de Ensino Superior revela que sua inserção 

regional, iniciada há 70 anos, vem acompanhando o desenvolvimento local, regional e 

nacional. A ampliação das instalações físicas e de laboratórios, o aumento da oferta 

de cursos e vagas e as ações de pesquisa e extensão têm sido realizados de acordo 

com o cenário socioeconômico e as demandas regionais.  

A Instituição objetiva ampliar sua prestação de serviços por meio de 

modalidades de ensino diversificadas, em nível presencial e a distância, articuladas à 

pesquisa e à extensão, com base na qualidade social e na excelência acadêmica e 

pedagógica. Essa visão apoia-se nas demandas por ensino superior, necessário à 

formação do cidadão, como resposta à premência do desenvolvimento regional, 

buscando a inserção sociocultural e produtiva, de modo a contribuir para a elevação 

dos níveis de qualidade de vida e dignidade da coletividade. 

Nesse sentido, o credenciamento institucional para a modalidade a distância 

amplia as possibilidades para o cumprimento de sua missão institucional. A 

perspectiva regional ganha novo escopo, agora em nível nacional, por meio de uma 

educação a distância mediada via novas tecnologias de informação e comunicação. 

Os valores, os objetivos e as metas institucionais serão trabalhados no sentido de 

atender às necessidades dos alunos em cada um dos Polos de Apoio Presencial, 

propondo atuações pedagógicas que possam responder de maneira adequada a 

essas necessidades. 

A concepção de mundo de uma instituição educacional norteia os objetivos que 

ela deseja construir na vida social. Assim, a concepção da UniEVANGÉLICA é a de 

um mundo mais humano, fraterno, justo, solidário e ético. A existência desse mundo 

pressupõe pessoas que desejem construir um mundo sustentável. Daí a importância 

da educação na constituição desse ser concretamente ético, autônomo, solidário, 

competente em seu campo de formação, enfim, um ser que saiba viver com os outros 

e que respeite a diversidade humana. 

 

 A questão Ambiental 

A questão ambiental, enquanto tema interdisciplinar e que perpassa o processo 

formativo, é uma exigência prevista no Decreto 4.281, de 25/06/2002, e também uma 
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preocupação preconizada na missão institucional. Nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos constam disciplinas e ações relacionadas à questão ambiental em diferentes 

momentos do processo formativo. Também são desenvolvidas ações de 

responsabilidade ambiental, tais como:  

 Alvará de licença sanitária para 2016; 

 Alvará de Licença Ambiental; 

 Responsabilidade Técnica pela qualidade das águas das Piscinas 

(Educação Física e Fisioterapia); 

 Responsabilidade Técnica pela qualidade de águas institucionais (Poço 

artesiano e caixas d’água); 

 Implementação do Programa Institucional de Controle de Pragas 

Urbanas;  

 Implementação do PGRSS; 

 Implementação do Programa de Reciclagem de Resíduos; 

 Construção do abrigo externo de resíduos;  

 Construção do abrigo externo de resíduos da área de saúde;  

 Terceirização da Incineração de Resíduos Químicos e Farmacêuticos; 

 Controle de Pragas e Vetores;  

 Projeto de Educação Ambiental para a área da chácara – Trilha do 

Tucano; 

 Projeto de revitalização das praças e jardins; 

 Um dia como agente ambiental; 

 Semana do Meio Ambiente; 

 Agente multiplicador da consciência ambiental; 

 Espaços verdes - controle da vegetação nativa; 

 Utilização de papel reciclado; 

 Segurança no Manuseio de Materiais Contaminados e de 

Equipamentos Laboratoriais; 

 Controle do consumo de água (uso e reuso); 

 Controle do uso da energia - eficiência energética. 

 

A responsabilidade institucional e social, a preservação do meio ambiente, a 

inclusão são contemplados nas políticas institucionais na perspectiva da formação 

integral do acadêmico. 

A Instituição conta, também, com programas de ampla relevância no contexto 

social da cidade de Anápolis, a exemplo de dois projetos realizados na instituição:  
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 Universidade da Aberta da Terceira Idade – UniATI: a UniEVANGÉLICA, 

imbuída no desenvolvimento de seus princípios de promoção e inclusão social, 

desenvolve, desde 2015, o Projeto Universidade Aberta da Terceira Idade 

(UniATI), que tem como principal fundamento a inserção do idoso nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas pela Instituição. O foco 

central do projeto é a pessoa idosa e seu papel na sociedade contemporânea, 

oferecendo formação, capacitação, instrumentalização, com o intuito de 

contribuir para o seu aprendizado e formação em uma perspectiva de 

continuidade de aprendizagem. Pela sua natureza acadêmica, sociocultural e 

de extensão universitária, esse projeto permite à UniEVANGÉLICA abrir suas 

portas para um segmento da população carente  de oportunidades de convívio 

e de novos saberes. A UniATI é um espaço de convivência social e aquisição 

de conhecimentos voltados para o envelhecimento sadio e digno, além do 

convívio com pessoas mais jovens, contribuindo para o enriquecimento afetivo 

e intelectual de ambos, propiciando a socialização das experiências de vida e 

produção do saber. A UniATI é voltada a pessoas com mais de 60 anos que 

têm interesse nas oficinas, atividades terapêuticas e esportivas oferecidas ao 

longo do ano. A iniciativa é realizada pelo Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA em parceria com a Prefeitura Municipal de Anápolis e o 

apoio da TV Anhanguera e da empresa de formaturas Alto Relevo. São 

ofertadas aos idosos, oficinas com diversos temas e modalidades esportivas.  

O Projeto UniATI – Universidade Aberta da Terceira Idade iniciou suas 

atividades em fevereiro de 2015, com a oferta de 10 oficinas nas mais 

diferentes áreas do conhecimento, além de 03 modalidades esportivas, cujo 

intuito foi oportunizar aos idosos do município de Anápolis um espaço do 

exercício de cidadania, com orientações educativas e de lazer, favorecendo a 

socialização,  a educação continuada, e contribuindo para a qualidade de vida.  

Para identificar os impactos desse programa na Extensão Universitária, foram 

realizadas avaliações anualmente, com os objetivos apresentados a seguir. 

 2015: Avaliar os idosos matriculados no Projeto UniATI, no ano de 

2015, com a descrição do perfil quanto às condições socioeconômicas 

e de saúde. 

Resultados: 

 Dos 146 idosos matriculados, 84% são mulheres, com idade média 

de 68 anos (± 5,9). Em relação ao perfil socioeconômico, 59% 

apresentaram grau de escolaridade de ensino fundamental, 42% 

são viúvos, 79% aposentados, dos quais 51% ganham até 03 
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salários mínimos. Quanto à moradia, 92% relataram que possuem 

moradia própria, sendo que 34% moram sozinhos. O meio de 

transporte mais utilizado é o transporte público (69%). Quanto às 

condições de saúde, a doença mais prevalente é a Hipertensão 

Arterial Sistêmica (57%), seguida das doenças articulares, como a 

artrose. Os idosos participantes da pesquisa não possuem hábitos 

como tabagismo ou etilismo, e 66% utilizam para assistência de 

saúde, o Sistema Único de Saúde. Em resumo, o perfil dos 

participantes do projeto UniATI é na maioria mulheres, hipertensas, 

de baixo grau de escolaridade e de nível socioeconômico. 

 Ao avaliar a respeito das limitações e dificuldades físicas, observa-

se que 60% queixam de algum tipo de dificuldade. A queixa mais 

prevalente é a dificuldade de subir e descer escadas (33%). Quanto 

às limitações sensoriais, as queixas visuais (32%) prevaleceram, 

com dificuldade de ler e escrever.  

 Pelo fato de estar localizado no 5º piso, o acesso ainda é um 

impedimento, pois a rampa é muito íngreme, dificultando o 

deslocamento dos integrantes. Outro ponto relatado foi à 

dificuldade de leitura, que também foi observado pelas queixas de 

alguns professores das oficinas. 

 2016: Avaliar o nível de satisfação dos idosos matriculados com as 

atividades propostas no Projeto UniATI 2016. 

Resultados: 

 143 idosos preencheram o questionário de satisfação, no qual a 

maioria (acima de 80%) respondeu “muito bom” e “excelente” para 

quase todas as perguntas relacionadas às oficinas e atividades 

esportivas. Os dados também demonstram satisfação com a 

equipe, desde funcionários da secretaria, aos monitores da 

graduação e docentes. Das sugestões descritas pelos idosos, as 

mais recorrentes foram na oferta de oficinas de arte e música, que 

envolvem pintura, trabalhos manuais, aulas de instrumentos 

variados, atividades de campo e culturais, como passeios em 

cidades históricas, visitação em cinemas e teatros. Demonstraram 

interesse também em oficinas que trabalhem o cuidado com saúde 

alimentar/nutricional e preparo de alimentos saudáveis. 

 Houve reclamação do lanche oferecido, que não é adequado para 

diabéticos. Em relação à adesão e assiduidade dos idosos, 
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observa-se que alguns relataram de “bom” a “regular” (30%). Nas 

perguntas abertas, os principais motivos das faltas foram as 

condições de saúde (consultas/exames) e os problemas familiares, 

seguidos de viagens e dificuldade quanto ao transporte público. 

 2017: Avaliar os professores responsáveis pelas oficinas do Projeto 

UniATI, no ano de 2017. 

Resultados: 

 Dos 14 professores avaliados, 03 são voluntários. Quanto à 

pontualidade e assiduidade, 10 professores (72%) foram assíduos e 

pontuais. Quanto ao cumprimento dos prazos, 08 professores 

(57%) cumpriram com a entrega dos documentos na secretaria, 

e/ou envio por e-mail dos planos de ensino das oficinas. 

 Baixo envolvimento com o projeto UniATI: 04 professores (28%) 

tiveram de média baixa no item assiduidade, em que as faltas eram 

justificadas no dia anterior ou até mesmo no mesmo dia da oficina, 

refletindo o pouco envolvimento do professor com o projeto. 

 Falta assiduidade na entrega dos documentos na secretaria do 

projeto: ainda há um percentual alto de professores que não 

entregam os documentos solicitados (43%). 

 

Criar e Tocar: o Projeto Criar e Tocar é projeto de inclusão social que tem como 

proposta a educação musical e artística de crianças e adolescentes, por meio da 

Orquestra Didática e das Artes Plásticas. O Projeto já está sendo desenvolvido desde 

o ano de 2005 e alcança crianças e adolescentes de baixa renda de bairros periféricos 

da cidade de Anápolis e Goianésia, e tem a música e as artes plásticas como 

ferramentas de inclusão social. A faixa etária dos alunos é entre 9 e 18 anos. No 

Projeto, os alunos aprendem um instrumento musical da orquestra clássica, tal como: 

violino, viola, violoncelo, flauta transversal, saxofone, trompete, oboé, fagote, clarinete, 

tímpano e outros. Eles desenvolvem a prática musical em conjunto, passando pelas 

várias fases do ensino: musicalização, aprendizagem do instrumento, aulas conjuntas 

- prática de orquestras e a formação da Orquestra.  

O Projeto Criar e Tocar atende hoje cerca de 500 crianças e adolescentes nas cidades 

de Anápolis e Goianésia e já tem quatro orquestras juvenis formadas. O 

desenvolvimento de aprendizagem dos alunos é algo real, e muitos talentos vêm 

sendo descobertos por meio do Projeto. Além da aprendizagem musical, outro aspecto 

é a busca da profissionalização dos alunos. São mais de 250 alunos inseridos no 
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mercado de trabalho como instrumentista de orquestras, instrumentistas em eventos, 

professor e artista plástico. 

3.3. Políticas Acadêmicas 

a) As políticas para o ensino  

O ensino constitui-se, essencialmente, de aquisição e produção de 

conhecimento. Desta forma, a UniEVANGÉLICA concebe o papel do professor como 

um mediador entre o aluno e o conhecimento. Está implícito na concepção de 

formação humana e profissional preconizada pela Instituição o processo de 

elaboração de conhecimento dinâmico e contextualizado, requerendo a participação 

ativa do acadêmico, na construção de sua aprendizagem. Para tanto, é necessária a 

adoção de metodologias de aprendizagem dinâmicas e inovadoras, que possibilitem 

condições adequadas para a construção do conhecimento. De igual modo, as ações 

de avaliação requeridas por essa concepção de educação superior devem ser 

contínuas, com ênfase na reflexão sobre a formação, por meio de processos 

diagnósticos que tenham como propósito a identificação de êxitos e retificações para o 

replanejamento, quando necessário, com vistas ao aprimoramento das ações 

educativas. 

A compreensão de que a educação é libertadora e dialógica, apresentando-se 

como promotora da relação horizontal de respeito mútuo entre professor e aluno, e 

destes com o contexto social, não permite mais o ensino conteudista e enciclopedista, 

no qual o professor aparece como o único doador de conhecimento ao estudante. O 

ensino preconizado na UniEVANGÉLICA é baseado no contato do estudante com o 

mundo e com o conhecimento. Desta forma, o acadêmico reflete sobre aquele, 

reformulando-o e ressignificando-o, visto que mundo e o conhecimento são dinâmicos 

e mutáveis, não estão prontos e requerem a reconstrução contínua. Assim, a 

capacidade de produzir e aplicar o conhecimento pode garantir o desenvolvimento de 

uma instituição educativa, como também de um país, de forma sustentável e 

soberana. Essa perspectiva pressupõe estratégias metodológicas que coloquem 

alunos e professores numa atitude de problematização do contexto social, provocando 

questionamentos e ações investigativas que tragam respostas aos problemas 

humanos e sociais. 

É dessa relação com o saber, que contextualiza e questiona a realidade social, 

que se podem formar cidadãos críticos, autônomos, reflexivos e criativos. Um saber 

assim construído responde, de maneira mais eficaz, à necessidade de transformar o 
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mundo, a fim de que este seja melhor para um maior número de pessoas. O 

profissional formado nessa concepção de mundo, de ser humano, de educação e de 

ensino, compreende melhor a responsabilidade social de sua profissão num país ainda 

tão carente de profissionais de nível superior. Enfim, torna-se um profissional que é 

sensível aos problemas que a sociedade enfrenta.   

Desta forma, coerente com a missão e filosofia humanística e cristã, a 

UniEVANGÉLICA incorpora à proposta educacional princípios e valores norteadores 

das ações pedagógicas, objetivando o desenvolvimento da comunidade acadêmica, 

cultivando atitudes que promovam o respeito e a valorização da pessoa em suas 

relações consigo mesma e com a sociedade. Do mesmo modo, a formação de um ser 

humano consciente da herança cultural, ambiental, científica e tecnológica das quais 

usufrui e de sua responsabilidade no cuidado, preservação e aprimoramento deste 

patrimônio representa um princípio norteador da proposta educativa da 

UniEVANGÉLICA. 

Neste sentido, a UniEVANGÉLICA se constitui enquanto entidade que ensina e 

que aprende, de tal forma que o processo de reflexão e reconstrução permanente das 

ações torna-se um instrumento de promoção do desenvolvimento humano e 

profissional de toda a comunidade educativa. 

A UniEVANGÉLICA possui, ainda, uma política de educação inclusiva, 

desenvolvida, entre outros, por meio do Programa de Atenção ao Discente, do Centro 

Universitário de Anápolis, que tem como base a lei 7.853, de 24/10/1989, o art. 208 da 

Constituição Federal, bem como o que preconiza a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira. 

Desde o processo seletivo (vestibular), o candidato com necessidades 

especiais recebe tratamento diferenciado, dentro do princípio de diferenciar para 

respeitar as desigualdades (lei 7.853, de 24/10/1989). A Comissão de Processo 

Seletivo oferece espaço na ficha de inscrição, onde pode ser identificada a 

necessidade especial do candidato. Então, é oferecido o devido suporte na impressão 

das provas, disponibilização de intérpretes e equipe multiprofissional qualificada para a 

correção. 

Ao discente matriculado, é disponibilizado intérprete para aulas e outras 

atividades acadêmicas, como reforço escolar, estágios e atividades culturais (DAs - 

deficientes auditivos, DVs - deficientes visuais). Quanto à acessibilidade e 

comodidade, a Instituição possui uma estrutura arquitetônica equipada com rampas, 

elevadores, profissionais de segurança treinados para auxiliar na locomoção de 

cadeirantes e de outros estudantes com dificuldades de locomoção.  
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A Coordenadoria de Apoio ao Discente (UniATENDER), promove reuniões 

sistemáticas com representantes de Diretórios Acadêmicos e Atléticas a fim de 

estabelecer um diálogo contínuo entre a IES e as representações estudantis. Esses 

encontros promovem discussão, registro de reivindicações e encaminhamento aos 

departamentos competentes.  

A instituição realiza, periodicamente, seminários, fóruns e cursos de língua de 

sinais para o corpo docente e administrativo. São oferecidos atendimentos diários com 

profissionais das áreas social, psicológica, jurídica e religiosa. 

As ações relacionadas à política de ensino são constantemente avaliadas no 

âmbito dos cursos com o objetivo de levantar a percepção dos alunos quanto à 

operacionalização das políticas de ensino.  

b) Política Institucional de apoio à pesquisa 

A política de pesquisa adotada pelo Centro Universitário de Anápolis é 

resultante de amplo debate acadêmico sobre os eixos norteadores do ensino superior 

no Brasil, envolvendo ensino, pesquisa e extensão. A partir de 2001, essa política 

começou a ser intensificada, no apoio a docentes e discentes e na definição das 

estratégias relativas ao desenvolvimento da investigação científica. A primeira 

iniciativa foi a criação do Programa de Bolsas de Iniciação Científica fomentada pela 

própria instituição e posteriormente feita em parceria com a FUNADESP (Fundação 

Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular). Em 2005, foi obtido o 

credenciamento do Comitê Institucional de Ética em Pesquisa pela CONEP (Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa) e inclusão no Diretório dos grupos de pesquisa no 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Em 2007, foi 

implantada a avaliação de pareceristas ad hoc para análise dos projetos de pesquisa. 

Desde 2009, a Instituição conta com cotas de bolsas de iniciação científica do CNPq 

(PIBIC e PIBITI).  

Também visando à ampliação de pesquisas que pudessem resultar em 

produção científica qualificada, com impacto tanto na sociedade civil, comunidade 

interna e externa e comunidade científica, foi priorizada a concessão de bolsas de 

iniciação científica para os professores doutores do Centro Universitário. Atualmente, 

existem vários projetos de iniciação científica aprovados, com bolsas institucionais, 

além das bolsas do CNPq, CAPES/PROCAD (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) e FAPEG (Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de 

Goiás). Há, ainda, pesquisadores que detêm Bolsas de Produtividade em Pesquisa 

(PQ) e de Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT), junto ao CNPq. 
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A concepção da pesquisa no Centro Universitário de Anápolis está sendo 

constantemente discutida e validada no Comitê Institucional de Pesquisa e Inovação 

(CIPI). Este é presidido pela Coordenadora de Pesquisa e composto por membros 

doutores docentes das grandes áreas do conhecimento, representantes da pós-

graduação que, juntamente com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão estabelecem metas, ações e indicadores para as práticas de pesquisa na 

Instituição. 

As atividades de pesquisa e produção de conhecimento estão relacionadas 

com o ensino e com a extensão universitária. A pesquisa tem como foco a participação 

de discentes da graduação e da pós-graduação, objetivando envolvê-los nas práticas 

das atividades de produção científica. 

  Estão em funcionamento, atualmente, a Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) 

e em 2016 iniciaram as atividades da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). 

A CEP tem, entre os seus objetivos, a pronta resposta aos projetos submetidos ao 

comitê pela Plataforma Brasil, bem como a capacitação de novos membros; a 

interação do CEP com os comitês de ética nacionais; e o recredenciamento junto à 

CONEP. A CEUA, regulamentada por Portaria institucional desde 2016, busca seu 

cadastramento junto a CONCEA (Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal).  

A política institucional de apoio à pesquisa do Centro Universitário de Anápolis 

- UniEVANGÉLICA, tem como pressupostos: 

 Apoiar a produção do conhecimento e formação científica do discente 

através do Programa de Iniciação Científica;  

 Valorizar e estimular a divulgação e socialização dos resultados das 

pesquisas através de apoio à tradução e/ou publicação em periódicos 

científicos;  

 Fortalecer e criar grupos de pesquisa;  

 Consolidar e ampliar os Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação 

Científica e Iniciação Tecnológica (PIBIC e PIBITI – CNPq) e o PBIC-

UniEVANGÉLICA;  

 Ampliar o Programa Voluntário de Iniciação Científica (PVIC – 

UniEVANGÉLICA); 

 Estimular Programas de Intercâmbio de Pesquisadores Visitantes 

(nacionais e internacionais) através do Núcleo de Assuntos 

Internacionais (NAI);  

 Incentivar a inovação, desenvolvimento e registro de patentes através 

do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT);  
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 Captar recursos externos para as atividades de pesquisa. 

 

 Além das políticas relacionadas ao desenvolvimento da pesquisa institucional e 

à iniciação científica, a UniEVANGÉLICA, tem adotado um ousado projeto visando à 

ampliação e implantação de novos programas de pós-graduação em nível de stricto 

sensu. A Instituição tem atualmente um Programa de Mestrado em Sociedade, 

Tecnologia e Meio Ambiente (PPSTMA), vinculado à área de Ciências Ambientais na 

Capes. Para qual, foi apresentado projeto para doutorado ainda em 2017.

 Considerando o volume de trabalhos e o grupo integrante de 

professores/pesquisadores envolvidos com o projeto de ampliação de pós-graduação 

stricto sensu na UniEVANGÉLICA, foi criada, em 2016, a Coordenação de Pós-

Graduação Stricto Sensu, que atua na organização e no estabelecimento de 

estratégias e metodologias, visando ampliar e potencializar a pós-graduação em nível 

de Mestrado e Doutorado no Centro Universitário. Pela Resolução CAS n.26/ 2016, 

foram estabelecidos os princípios e os critérios para o exercício de atividades dos 

docentes credenciados nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (PPGs) do 

Centro Universitário, com atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão.  

 Dentre as políticas relacionadas à pesquisa institucional e ao incremento de 

produção científica qualificada, foi criado, em 2016, um programa de incentivo à 

publicação de artigos em revistas indexadas em estrato superior. Por meio deste 

programa o docente pode ser reembolsado dos custos referentes à tradução e/ou 

publicação. Essa medida visa apoiar a publicação de artigos em língua estrangeira e 

em periódicos internacionais e com importante fator de impacto.  

 Outra atividade relevante com início em 2016 foi a elaboração de um projeto 

para instalação de laboratórios para o desenvolvimento de pesquisas promovidas nos 

programas de Mestrado e Doutorado da UniEVANGÉLICA. A finalidade é identificar a 

infraestrutura existente e as condições para o desenvolvimento de pesquisas e grupos 

de trabalho. Além de identificar os laboratórios existentes, bem como a sua adequação 

ao trabalho dos professores selecionados para o desenvolvimento de projetos para os 

programas de pós-graduação stricto sensu, a Coordenação também apresentou as 

necessidades para a criação de novos laboratórios que atendessem às demandas dos 

projetos de pesquisa e das pesquisas em andamento. Para tanto, recebeu o apoio 

institucional para instalação desses novos espaços e criação de um centro de 

pesquisa, que poderá contar com salas de aula, auditórios, laboratórios, espaço de 

atendimento ao aluno, salas de orientação individualizadas e um espaço amplo para 

abrigar o Centro de Documentação Paulo Bertran, doado pela família, e com 

importantes documentos sobre a história do Cerrado brasileiro; e um Museu de 
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História Natural e Geologia do Cerrado Goiano. Essa proposta já foi apresentada à 

Reitoria e à Mantenedora e está em fase de elaboração de projeto de engenharia e 

arquitetura. Este Centro deverá abrigar todos os programas de Pós-Graduação da 

Instituição, seguindo as orientações e etapas do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI).  

Durante o ano de 2016, após a apresentação no colegiado do Projeto de 

Autoavaliação preparado pela Subcomissão Interna de Avaliação (SIA), procedeu-se 

com o diagnóstico e a avaliação das ações previstas, aproveitando-se de informações 

em grupos focais, observações da rotina do curso e análise de documentos referentes 

aos regulamentos internos do Programa de Mestrado. 

Para a realização dos grupos focais, os discentes foram convidados a 

participar. Para que os alunos ficassem mais à vontade a respeito de suas colocações, 

estiveram presentes apenas a presidente da SIA e a representação discente. Os 

representantes docentes não participaram da aplicação desses instrumentos. As 

reuniões foram relatadas, posteriormente analisados os registros e os principais 

aspectos da avaliação pontuados, para serem apresentados em relatório individual 

aos docentes avaliados e para compor o relatório da SIA 2016. Para os docentes 

foram realizadas grupos focais com a coordenação e vice-coordenação do PPSTMA. 

Outro elemento avaliado foi o trabalho realizado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do Centro Universitário de Anápolis - GO (CEP-UniEVANGÉLICA) nos anos 

2015-2016. Os dados foram coletados da Plataforma Brasil, por meio dos relatórios 

consolidados de pareceres consubstanciados emitidos em 2015 e 2016 e pelo registro 

de frequência dos relatores e da quantidade de reuniões realizadas pelo CEP-

UniEVANGÉLICA. Os dados foram tabulados em planilha Excel e expressos em 

média, valores absolutos e relativos (%). A seguir, são apresentados os dados 

relacionados ao tempo de tramitação, total de protocolos de pesquisa, quantidade de 

relatores e frequência de reuniões realizadas pelo CEP. 
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Quadro 9 - Avaliação do tempo de tramitação, total de dos protocolos de pesquisa, 
quantidade de relatores e frequência de reuniões realizadas pelo CEP - 

UniEVANGÉLICA nos anos de 2015 e 2016. 

 

 

 

   

 O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA cadastrou o Comitê de 

Ética em Pesquisa junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP 

(Ministério da Saúde) em abril de 2005.  A composição do CEP – UniEVANGÉLICA é 

multiprofissional e interdisciplinar. O CEP – UniEVANGÉLICA realiza pareceres éticos 

referentes aos projetos de pesquisa da própria Instituição e de outras instituições de 

ensino superior, seguindo as recomendações da Comissão Nacional de Ética em 

pesquisa (CONEP), pautado na Resolução CNS 466/2012 e Norma Operacional 

01/2013, em trabalho voluntário, contando com pareceristas competentes, capacitados 

e habilitados para a execução dos trabalhos propostos. 
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c) Política de Extensão e Ação Comunitária  

 A concepção de Extensão proposta pela UniEVANGÉLICA tem como alicerce o 

princípio constitucional da indissociabilidade com o ensino e a pesquisa. Isto é, trata-

se de um processo acadêmico definido e efetivado em função das demandas sociais, 

políticas, econômicas e culturais da sociedade, bem como da proposta pedagógica 

dos cursos, sendo coerente com as políticas públicas e indispensáveis à formação 

cidadã. Tal proposta promove também a interação transformadora entre a Instituição e 

outros setores da sociedade, por meio de ações interdisciplinares realizadas por 

discentes, sob a orientação de seus docentes, com a finalidade de trocar saberes 

sistematizados, acadêmicos e populares. 

 A política de extensão e ação comunitária da UniEVANGÉLICA é um 

instrumento sinalizador de propósitos que a Instituição publiciza, visando orientar seus 

recursos humanos na previsão, execução e avaliação de ações voltadas ao 

atendimento de demandas da Instituição e da Sociedade. Nesse sentido, a Extensão 

da UniEVANGÉLICA é renovadora do compromisso do Centro Universitário para com 

a comunidade acadêmica e demais segmentos sociais. 

 Os principais objetivos da política de extensão e ação comunitária da 

UniEVANGÉLICA incluem: tornar acessível à sociedade o conhecimento e a cultura de 

domínio da Instituição; fortalecer a relação UniEVANGÉLICA e sociedade, permitindo 

acesso democrático ao conhecimento; articular ensino, pesquisa e extensão de acordo 

com as necessidades; e consolidar a prática e a gestão da extensão como forma de 

viabilizar o atendimento às demandas mais abrangentes da comunidade e de 

contribuir para o desenvolvimento social local e regional participativo. 

 No âmbito da UniEVANGÉLICA, a construção do perfil da Extensão deve ser 

voltada à formação humana, objetivando preparar profissionais cidadãos, 

competentes, éticos, conscientes e comprometidos com os ideais de justiça social, 

solidariedade, cristandade entre outros. 

 São consideradas ações e/ou atividades de extensão: programas, projetos, 

eventos, prestação de serviços, cursos, produção e publicações relacionadas com as 

áreas temáticas e linhas programáticas definidas pela UniEVANGÉLICA. 

 Para sua validação institucional todas as ações de extensão da 

UniEVANGÉLICA são registradas na Coordenação Geral de Extensão e Ação 

Comunitária, que é parte integrante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Ação Comunitária – PROPPE. Os proponentes encaminham os 

formulários de proposta, no prazo pré-determinado para cada semestre. Cada ação de 

extensão é regida por regulamento próprio, e somente é realizada após a aprovação 

das instâncias superiores.  
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 A UniEVANGÉLICA desenvolve projetos institucionais de relevância para a 

sociedade tais como: Projeto Institucional UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante- 

Amazônia: Educação, Saúde e Cidadania, em parceria com Asas do Socorro, 

realizado em comunidades ribeirinhas da Amazônia; Projeto Institucional 

UniEVANGÉLICA Cidadã: Ciranda, em parceria com a TV Anhanguera e a Prefeitura 

Municipal de Anápolis; Projeto Institucional UniEVANGÉLICA visita o Congresso 

Nacional, em parceria com o Gabinete do Deputado Federal Rubens Otoni; Projeto 

Institucional Uma Semana pra Jesus, em parceria com a 1ª Igreja  Metodista 8ª 

Região. 

 O incentivo à produção acadêmica é também um dos pilares da Extensão e 

Ação Comunitária da UniEVANGÉLICA. A Instituição estimula propostas que articulem 

ensino, pesquisa e extensão; realiza fóruns para a discussão da Extensão e Ação 

Comunitária; estimula a criação de ligas acadêmicas; incentiva o cadastramento dos 

projetos e ações extensionistas; estimula a divulgação acadêmica e científica das 

atividades de extensão, entre outras açõe. 

 A política de internacionalização do Centro Universitário de Anápolis, conforme 

o PDI, preconiza que ações de ensino, pesquisa e extensão possam ser realizadas em 

contexto internacional e que tais ações sejam de caráter humanitário, agregando 

objetivos acadêmicos, científicos, culturais e confessionais. 

  Os projetos internacionais de Extensão Universitária têm como característica a 

relação com o ensino, a pesquisa e a prática profissional, propiciando ao discente uma 

oportunidade de crescimento complementar, bem como uma vivência em outros 

países e culturas. Quando as ações são desenvolvidas em comunidades consideradas 

vulneráveis, podem receber a denominação de “Projetos Humanitários Internacionais”. 

Em 2015 foram registradas 687 propostas de ações extensionistas (programas, 

projetos, eventos e prestação de serviços). Após a realização das ações, os 

proponentes enviaram um relatório com a avaliação. 

 A Coordenadoria de Extensão optou por fazer uma avaliação mais detalhada 

de algumas atividades de maior impacto. Após avaliação realizada por docentes, 

discentes e comunidade participante, totalizando 227 avaliações, em instrumento 

específico, alimentamos o sistema pelo uso da plataforma SurveyMonkey.  

As atividades avaliadas foram: Projeto UniEVANGÉLICA CIDADÃ Itinerante- 

Dia da Família APAE; Projeto UniEVANGÉLICA CIDADÃ Itinerante - Bairro Santa 

Maria de Nazareth; Projeto Institucional UniEVANGÉLICA CIDADÃ Itinerante - Uma 

semana para Jesus; Projeto Institucional UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante - 

Amazônia Educação, Saúde e Cidadania; e Projeto Institucional UniEVANGÉLICA 

CIDADÃ Ciranda -  Anápolis. 
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 Com base em critérios técnicos, quantitativos e qualitativos, a Coordenação de 

Extensão e Ação Comunitária avalia as atividades e ações de extensão da Instituição 

através de instrumentos metodológicos visando estabelecer metas e alcançar 

resultados satisfatórios. Durante este ciclo avaliativo, a avaliação foi realizada em dois 

momentos: durante (comunidade respondeu questionários e em seguida os dados 

foram inseridos no sistema) e após a realização dos Projetos (através de um link 

enviado por e-mail para os docentes e discentes). 

d)  Comunicação com a Sociedade 

A UniEVANGÉLICA conta com o Departamento de Comunicação e Marketing 

da AEE (Associação Educativa Evangélica), que planeja e desenvolve ações de 

comunicação, assim como os canais a serem empregados com tal finalidade. Com a 

comunidade externa, o diálogo é mantido por meio de página on-line, perfis em redes 

sociais, atendimento 0800, central telefônica, SMS, outdoors, cartazes, panfletos e 

campanhas em mídias de massa como televisão, rádio etc. 

Continuamente, realiza-se avaliação das ferramentas do setor em função da 

análise quantitativa dos dados gerados e registrados a partir dos acessos ao site, 

interações em redes sociais, atendimentos telefônicos, e-mail e SMS. Os acessos ao 

site são quantificados por meio de sistemas específicos de monitoramento. Já os 

atendimentos são captados e registrados em formulários específicos. Interações pelas 

redes sociais, e-mail e SMS são metrificadas em suas próprias plataformas geradoras. 

Os dados apontam que o Departamento de Comunicação e Marketing subsidia, em 

média, 700 atendimentos por mês, havendo picos de demanda durante os períodos de 

inscrição para processos seletivos e de matrícula. 

São disponibilizados on-line, na página institucional, o “Fale com o Reitor” e o 

“Fale com o Presidente”, além da Ouvidoria do Centro Universitário. Por meio desses 

recursos, aquele que acessa pode, de maneira anônima ou identificada, expressar 

opiniões e críticas diretamente no gabinete da autoridade máxima da IES, assim como 

da Mantenedora.  

A Ouvidoria Geral, atendendo aos requisitos legais, funciona como banco de 

dados. Canal de comunicação entre a UniEVANGÉLICA e o público usuário de seus 

serviços, recebe, encaminha e participa na resolução de problemas e oferece resposta 

às reclamações, sugestões, críticas, denúncias e elogios. 

De acordo com regulamento próprio, a Ouvidoria Geral atua para garantir 

conduta imparcial e senso de justiça que possibilitem identificar oportunidades de 

melhorias, recomendar mudanças nos processos de trabalho e nos procedimentos e, 
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assim, contribuir para a credibilidade da Instituição. Atua com atenção, respeito, 

transparência, pautando-se por uma conduta de coerência, imparcialidade e 

compromisso com prazos, na busca de uma solução efetiva de conflitos. A Ouvidoria 

Geral é cadastrada no Fórum Nacional de Ouvidores Universitários – FNOU e 

certificada pelo curso de capacitação e certificação em ouvidoria. 

As ações em meios de comunicação em massa atendem a finalidades de 

divulgação de processos seletivos, ações de extensão e pesquisa, eventos e cursos 

voltados à comunidade, serviços em geral prestados à comunidade externa, entre 

outros. Concomitantemente, são sempre expressas a missão e a visão institucional: 

“promover com excelência o conhecimento, por meio do ensino nos diferentes níveis 

da pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável” e “ser reconhecida como instituição cristã de educação 

e centro de excelência em ensino, pesquisa e extensão, utilizando conceitos 

inovadores de gestão” (PDI 2014-2018). 

e)  Política de Atendimento aos Discentes 

 UniSOCIAL 

A Associação Educativa Evangélica, instituição filantrópica sem fins lucrativos, 

aplica parte de sua receita em concessão de bolsas de estudos a discentes. Em 

atenção à legislação específica das instituições filantrópicas e com o intuito de realizar 

um trabalho de controle, análise, avaliação e divulgação de seus diversos programas 

de bolsas de estudos e assistência social, criou o UniSOCIAL – Departamento de 

Filantropia e Assistência Social. Este departamento está voltado à implementação da 

política de concessão de bolsas de estudos, atuando no sentido de orientar os 

acadêmicos e a sociedade quanto aos critérios dos programas de assistência social, 

propiciando à comunidade carente o acesso à educação superior.  

Por meio desse departamento, com aprovação da Mantenedora, são 

implementados programas de bolsas estudantis, podendo ser bolsa integral ou parcial 

de 50%. Esses programas seguem as determinações legais da Lei n. 11.096/2005, da 

Lei n. 12.101/2009 e da Portaria Institucional de n. 004/2012 a 2014, e são 

disponibilizados aos estudantes de todas as mantidas da AEE: Centro Universitário de 

Anápolis – UniEVANGÉLICA e demais mantidas da AEE. 

São os seguintes os programas de permanência estudantil: 

 BOLSA FILANTROPIA - Bolsa de estudos mantida com recursos próprios da 

AEE. 

 PROUNI - Programa Universidade para Todos 
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 Bolsa Permanência Vinculada ao PROUNI  

 FIES - Financiamento Estudantil do Ensino Superior  

  OVG - Bolsa Universitária das Voluntárias do Estado de Goiás 

  PRA VOCÊ - Parcelamento Universitário 

 PROGRAMAS UniMISSÕES - Parceria regulamentada pela Resolução 

Interna Nº 21, de 14 de setembro de 2011 

 

 Programa de Nivelamento 

O Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) propõe resgatar 

conhecimentos essenciais para o bom desempenho acadêmico. Objetivando que o 

Programa de Nivelamento alcance o maior número de estudantes possível, propõe-se 

incorporar conteúdos identificados como deficitários entre os acadêmicos às aulas das 

disciplinas regulares dos cursos. São estratégias do programa: diagnóstico na primeira 

semana de aula de cada semestre por meio da aplicação de questionário em suporte 

eletrônico; conteúdo on-line sobre questões de linguagem, envolvendo especialmente 

gramática básica e estruturação textual; conteúdo on-line de cálculo básico; 

intervenção nas aulas presenciais, oferecendo reforços de língua portuguesa e 

matemática; banco de questões de leitura, interpretação de textos e cálculo; 

incorporação dos conteúdos de revisão às avaliações de Língua Portuguesa, de 

Metodologia Científica e de disciplinas de cálculo; vídeo-aulas de tópicos básicos de 

linguagem e cálculo.  

No ano de 2017 foi realizada entrevista avaliativa do programa com os gestores 

dos cursos de graduação. Também, por meio de visitas às salas de aula, abriu-se a 

possibilidade de que os discentes expressassem suas percepções sobre o programa. 

Os alunos demonstraram falta de interesse ao alegar não dispor de tempo para 

participar do Nivelamento; contudo, percebeu-se que o desejo era que houvesse 

incentivo à participação. 

 

 Ouvidoria 

A Ouvidoria Geral é um órgão que tem como objetivo a participação 

democrática da comunidade acadêmica. Funciona como banco de dados, canal de 

intermediação entre a UniEVANGÉLICA e os usuário dos seus serviços, recebe, 

encaminha, participa na resolução de problemas, e oferece as resposta das 

reclamações, sugestões e elogios registrados. Atua de acordo com o seu Regimento 

Interno aprovado pelo Conselho Acadêmico Superior CAS nº 4 de 20 de maio de 2016 

e assim garantir conduta imparcial, oportunidades de melhorias e contribuir para a 

manutenção e aumento da credibilidade da Instituição. A Ouvidoria Geral atua com 
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base em princípios éticos cristãos, de transparência, cumprimento dos prazos e 

preservação da identidade de sua clientela, e pressupostos pelo INEP/MEC. 

A Ouvidoria Geral da UniEVANGÉLICA obtém resultados positivos com a 

consolidação de seus serviços, com maior visibilidade e credibilidade junto aos órgãos 

da UniEVANGÉLICA e com o público usuário de seus serviços, interno e externo. Nos 

anos de 2015 e 2016 a Ouvidoria recebeu 555 e 546 solicitações, respectivamente, 

sendo distribuídas por meio de interposição e por meses de acordo com os gráficos a 

seguir. 

 

Gráfico 3: Forma de interposição de solicitações junto à Ouvidoria no ano de 2015 

 

 

Gráfico 4: Forma de interposição de solicitações junto à Ouvidoria no ano de 2016 

 

 

 

 

 

 

E-mail Pessoalmente Telefônico

95% 

3% 2% 

Registros  recebidos em 2015 
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Gráfico 5: Distribuição de interposição de solicitações junto à Ouvidoria de acordo com 

o mês do ano de 2015 

 

Gráfico 6: Distribuição de interposição de solicitações junto à Ouvidoria de acordo com 

o mês do ano de 2016 

 

Observa-se um crescimento significativo na procura pelos serviços da 

Ouvidoria Geral no início e encerramento de cada semestre, especialmente nos meses 

de fevereiro, março, agosto e novembro, que coincidem com períodos de realização 

das matrículas. 

As principais demandas apresentadas junto à Ouvidoria são: reclamações, 

informação/sugestão e elogios. Nos anos de 2015 e 2016 a distribuição de acordo com 

a categoria se deu da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

8 

42 49 
24 35 

71 

22 
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62 52 51 
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Gráfico 7: Distribuição das demandas apresentadas junto à Ouvidoria em 2015 

 

 

Gráficos 8: Distribuição das demandas apresentadas junto à Ouvidoria em 2016 

 

 

Quadro 9 - As principais demandas apresentadas junto à Ouvidoria no ano de 2016 

Reclamações 

 Conflitos na relação docente-discente: insatisfação e não 
cumprimento do prazo de lançamento das notas, rispidez e falta 
de domínio de conteúdo da disciplina ministrada. 

 Atendimento na Secretaria Geral e Extensão (falta de 
profissionalismo). 

 Falta de segurança nos estacionamentos. 

 Falta de equipamentos (datashow, caixas de som, material de 
laboratórios). 

 Falta de manutenção nos aparelhos de ar-condicionado. 

 Prática de preços abusivos e baixa qualidade dos alimentos 
ofertados na Praça de Alimentação e na lanchonete (Bloco H). 

 Baixa qualidade dos serviços prestados pela Mantenedora e 
pelos cursos: manutenção de piscinas, segurança nos 
estacionamentos, nos setores de atendimento; climatização de 
salas de aula e outros espaços; falta de equipamentos, 
manutenção e acesso a serviços de internet; prática de preços 
abusivos e baixa qualidade dos alimentos ofertados na Praça de 
Alimentação. 

 Ausência de incentivo para viagens e outros eventos 

59% 

35% 

6% 

Reclamação Sugestão Elogio
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acadêmicos. 

Sugestão/informação 

 Melhoraria da comunicação dos Programas de Oferta de 
Bolsas, Sinalização da estrutura um crescimento do 
Campus/UniEVANGÉLICA. 

 Informação sobre processo seletivo, matrículas de calouros e 
veteranos, novos cursos, melhoria na comunicação (programas 
de oferta de bolsas, sinalização em geral, solicitação de apoio 
em questões pessoais). 

Elogio 

 Atendimento realizado pelos diretores de cursos, equipes do 
UniATENDER,  UniSOCIAL, programação da Noite do 
Concluinte, gratuidade nos estacionamentos. 

 Atuação dos professores dentro e fora de sala de aula. 

 Programa de Acompanhamento e Atendimento de Egressos 

A UniEVANGÉLICA conta com o Programa de Acompanhamento e 

Atendimento de Egressos, cujo objetivo é dar continuidade ao trabalho realizado 

durante a graduação. É fundamental que o ex-aluno do Centro Universitário continue a 

obter apoio no decorrer de sua carreira profissional e acadêmica. Entre os meses de 

fevereiro e abril de 2016, foram realizadas atividades conjuntas com os NDEs, corpos 

docentes, coordenações pedagógicas e direções dos cursos, por meio de grupos 

focais para planejamento e cronograma de atividades a serem desenvolvidas ao longo 

do semestre de 2016/01 e 2016/02 focadas na política de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Entre os meses de maio a novembro foram realizadas pesquisas documentais, 

grupos focais, reuniões com coordenações adjuntas de pesquisa, Estágio 

Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso e coordenação pedagógica para a 

reformulação e a adaptação de regulamentos e documentações necessárias para 

melhor andamento dessas coordenações. 

 Foi realizada uma pesquisa junto aos alunos egressos da UniEVANGÉLICA 

nos últimos 5 anos, com o objetivo de entender a relação entre a IES e os ex-alunos. A 

aplicação se deu pela Assessoria de Acompanhamento de Egressos, da PROACAD, 

com o apoio da Secretaria Geral e da CPA. Foram consultados ex-alunos, sendo os 

resultados tabulados em planilhas e gráficos, alvo de análise quantitativa e qualitativa. 
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  Núcleo de Acessibilidade 

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, criado a partir da Resolução CAS nº13, 

de 21 de junho de 2017, tem a incumbência de executar o Programa de Acessibilidade 

e Inclusão, aprovado pela Resolução CAS nº 65 de 19/09/2017. 

 O Programa integra as ações a serem desenvolvidas dentro dos cinco 

espectros de acessibilidade, a saber: Acessibilidade Arquitetônica, Acessibilidade 

Pedagógica, de Comunicação e Atitudinal (Metodológica) e Acessibilidade da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista – TEA. Sobre este ultimo, A Liga Acadêmica de 

Estudos em Condutas e Comportamentos Humanos (LAECCH) do curso de Psicologia 

do Centro Universitário elaborou o “Programa de Atendimento Educacional 

Especializado a Alunos com Transtorno do Espectro Autista – PAEE-TEA”, programa 

este que foi instituído pela Resolução CAS nº 09 de 21/06/2017. O curso de Psicologia 

é o responsável por executar o Programa e o Núcleo de Acessibilidade por 

acompanhar sua execução. 

Sobre o projeto arquitetônico, foi feito um levantamento por empresa 

especializada em junho de 2017 e a partir do relatório produzido, estão sendo tomadas 

providências para adequar os aspectos que careciam de algum aprimoramento e 

atender à NBR 9050-2015, a exemplo da sinalização acessível, que está 

constantemente sendo aperfeiçoada. Em fevereiro foram instaladas placas braile nos 

corrimões, faixa sinalizadora nos degraus, ampliação do piso tátil nos blocos H e I, 

revitalização da SIA (sinalização internacional de acesso) nos espaços acessíveis e/ou 

com algum elemento de acessibilidade, além dos alarmes sonoros e visuais que serão 

instalados nos sanitários acessíveis e dois mapas táteis. 

Sobre a dimensão “Comunicação” destaca-se a criação do espaço do Núcleo 

no site institucional, com informações pertinentes ao assunto, como órgãos de defesa 

da pessoa com deficiência, curiosidades, softwares acessíveis e a possibilidade de 

utilização de “contraste”.  

Na dimensão “Atitudinal” está sendo organizado ainda para o primeiro 

semestre de 2018 um treinamento, realizado por empresa especializada, que tratará 

da prestação de serviço para a pessoa com deficiência, atendendo aos preceitos da 

NBR 15599-2008, e será direcionado para os colaboradores que trabalham com 

atendimento, além da Guarda Universitária e da empresa terceirizada responsável 

pela limpeza. 

Na dimensão “Metodológica” os atendimentos são realizados de modo 

individualizado aos acadêmicos com deficiência, identificando suas necessidades 

educacionais especiais. Nos casos que necessitem de algum tipo de tecnologia 

assistiva e ou ajuda técnica, os acadêmicos são orientados a formalizar o pedido 
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através de abertura de processo na Secretaria Geral, em seguida o Núcleo faz a 

analise do pedido e os encaminhamentos necessários.  

Em interface com o curso de Psicologia, está sendo oferecido o “Plantão 

Psicológico” para os acadêmicos que apresentam alguma necessidade. Esta interface 

possibilitará também realizar pesquisas e levantamentos necessários para o 

desenvolvimento dos trabalhos do Núcleo. 

Para os colaboradores com deficiência, uma das ações planejadas é a 

realização de um “Fórum”, espaço onde serão tratados os assuntos específicos desse 

público.  

Atendendo ao aspecto da confessionalidade institucional, a Capelania iniciou 

recentemente o projeto de “Devocionais Inclusivas”. Primeiramente estão sendo 

realizadas com os deficientes auditivos e posteriormente abrangerá os demais 

colaboradores. Esta ação tem a interface com a EaD. 

Atualmente, na Instituição, estão matriculados 50 acadêmicos com deficiência, 

além de 56 colaboradores no quadro de funcionários, conforme demostrado no quadro 

a seguir. 

 

Quadro 10 - Demonstrativo de acadêmicos com deficiência matriculados por curso no 
Centro Universitário 2017/2 

Curso Total 
 

Deficiência Quant Deficiência Quant. Deficiência Quant. 

Agronomia  2 
 

Baixa visão 2 -- -- -- -- 

Educação Física 1 
 

Baixa visão 1 -- -- -- -- 

Arq. Urbanismo 2 
 

Baixa visão 2 -- -- -- -- 

Enfermagem 1 
 

Auditiva leve 1 -- -- -- -- 

Medicina 3 
 

Baixa visão 3 -- -- -- -- 

Eng. Mecânica 3 
 

Física 2 
Visão 
subnormal 

1 
-- -- 

Psicologia 6 
 

Baixa visão 3 Física 2 TEA 1 

Odontologia 1 
 

Física 1     -- -- 

Fisioterapia 2 
 

Auditiva leve 1 Baixa visão 1 -- -- 

Eng. Civil 5 
 

Baixa visão 4 Surdez 1 -- -- 

Administração 1 
 

Auditiva 1 -- -- -- -- 

Pedagogia 8 
 

Baixa visão 3 Cegueira 2 Auditiva 1 

 
Transt. Desin. 
infância 

1 Intelectual 1 

-- -- 

Design Gráfico 1 
 

Física 1 -- -- -- -- 

Eng. Computação 3 
 

Baixa visão 3 -- -- -- -- 

Direito 9 
 

Baixa visão 6 Física 1 Múltipla 1 

 
Auditiva 1   --  -- -- 

Gastronomia 3 
 

Baixa visão 1 Física 2 -- -- 
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Quadro 11 - Demonstrativo dos colaboradores com deficiência no Centro Universitário 
em março de 2017 

 
Departamentos 

 
Funções 

 
Total 

Deficiência/ 
Quantidade 

Biblioteca Auxiliar 8 
Visual: 2/ Física: 

6/ Auditiva: 1 

Contabilidade Auxiliar 1 Auditiva: 1 

Secretarias Auxiliar 8 
Física: 5/ Visual: 

2/ Mental: 1 

Farmácia Auxiliar 1 Física: 1 

Lab. De 
Informática 

Monitor 1 Física: 1 

Compras Encarregado 1 Física: 1 

Laboratórios Auxiliar/ Secretário/ Técnico 4 
Física: 3/ Visual: 

1 

Administração Auxiliar 18 

Mental: 2/ 
Auditiva: 

5/Física: 9/ 
Visual: 2 

Vigilância Vigilante 2 Física: 2 

Odontologia Técnico-Prótese 1 Auditiva: 1 

Núcleo de 
Acessibilidade 

Coordenador 1 Visual: 1 

Outros 

Assistente de Disciplina/ Digitador/ 
Auxiliar de Sala/ Recepcionista/ 

Auxiliar Técnico/ Pintor/ Professor 
Assistente/ Professor/ Designer 

Gráfico 

 
 
9 

Auditiva: 6/ 
Física: 3 

 

3.4. Políticas de Gestão 

a) Políticas de Pessoal 

 

 Corpo Docente  

O processo de formação continuada dos docentes é realizado no início de cada 

semestre letivo no Seminário de Atualização de Práticas Docentes. Nesse momento, 

são oferecidos cursos, palestras, conferências, relatos de experiência e outras 

atividades indicadas pelos colegiados de cursos. Além desse evento, são realizados 

cursos de curta duração ou palestras ao longo do semestre, conforme demandas 

específicas. Os professores ingressantes participam de uma atividade específica que 

congrega: a apresentação da missão, estrutura e organização institucional; um curso 

de curta duração sobre temáticas da didática do ensino superior e um capacitação 
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para uso do sistema acadêmico. O curso de Libras é oferecido on-line e 

disponibilizado para a comunidade acadêmica.  

O Plano de Carreira e Capacitação Docente encontra-se em fase de apreciação 

por parte da Mantenedora. O Plano contempla possibilidades de progressão horizontal 

e vertical, por meio de critérios específicos, tais como: produção acadêmica e 

científica, tempo de serviço e avaliação de desempenho. 

Em 2016/1 o curso de formação docente foi realizado entre os dias 25 a 29 de 

janeiro. Esse evento foi estruturado com uma mesa-redonda de abertura, com o tema: 

“O estudante e o professor no cotidiano da formação acadêmica: questões éticas em 

debate”. 

Na sequência, foram realizados Espaços de diálogo e relatos de experiências 

com temas diversos: 

 Relações interpessoais: a (in)tolerância entre professores e estudantes  

 O ensino de matemática, cálculo e física nos cursos de Ciências Exatas 

 Avaliação em larga escala e avaliação da aprendizagem 

 Estágio e atividades práticas na formação acadêmica 

 TBL (team-based learning) – ensino por metodologias ativas nos cursos da 

área da saúde 

 TICs AEE: May the force be with you! 

 Vivências e desafios nas ações de internacionalização 

 Formação básica e suas contribuições para a formação profissional: 

estratégias de nivelamento em linguagens no ensino superior 

 Censo da Educação Superior – 2014 – INEP  

 Análise Setorial – 2015 – HOPER 

 Evasão, retenção e repetência (análise dos dados do curso conforme 

informações do Lyceum) 

Esses temas foram propostos como resposta à demandas identificadas em 

ações avaliativas realizadas nos cursos.   

O programa de formação continuada do semestre letivo 2016/2 aconteceu nos 

dias 26, 27 e 28 de julho de 2016. Os temas propostos foram: Concepções de 

currículo; Currículo do curso: interdisciplinaridade, ensino, pesquisa e extensão. A 

atividade foi realizada por grupos de trabalho com o objetivo de estimular o estudo e 

promover debates acerca do currículo na formação superior, com a perspectiva de que 

a concepção de formação compreenda ações interdisciplinares e a efetiva articulação 

ensino, pesquisa e extensão.  

Os grupos de trabalho (GTs) foram mediados por componentes dos NDEs e da 

Pró-Reitoria Acadêmica com os seguintes propósitos: aprofundar os estudos sobre 
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concepções de currículo e articulação ensino, pesquisa e extensão; analisar e discutir 

a estrutura curricular do curso compreendendo o processo formativo em sua 

integralidade, na construção do perfil profissional; levantar os desafios quanto à 

efetivação do currículo do curso – “do currículo formal e do currículo oculto”; identificar 

os meios para a efetivação de atividades interdisciplinares e as práticas profissionais 

para o desenvolvimento de ações de extensão; elencar as atividades de pesquisa 

desenvolvidas no curso e apresentar propostas para “o ensino com pesquisa”.   

Como resultado das atividades realizadas, os GTs elaboram um quadro síntese 

com as metas e ações para serem desenvolvidas no semestre subsequente. Os 

grupos de trabalho foram orientados a responder à questões norteadoras, 

apresentadas a seguir.  

 Como está estruturado o currículo do curso no que se refere ao processo 

formativo, em sua integralidade, na construção do perfil profissional?  

 Quais os desafios quanto à efetivação do currículo do curso – “do currículo 

formal e do currículo oculto”?  

 Quais as boas práticas desenvolvidas no curso para a efetiva articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão? Há interação entre as disciplinas? 

 Como desenvolver ações referentes à “sustentabilidade e educação ambiental” 

em articulação com o Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, 

da UniEVANGÉLICA? 

 Quais os meios para a efetivação de atividades interdisciplinares no âmbito do 

curso e em conjunto com outros da mesma área e de áreas afins? 

Quadro 12 – Metas e ações propostas durante o Seminário de Atualização de 

Práticas Docentes, 2016. 

METAS para 2016/2 AÇÕES para 2016/2 

Diagnosticar a realidade dos currículos 
vigentes. 

Promover conjuntamente (NDEs e 
Colegiados) uma análise dos PPCs dos 
cursos, com ênfase nas estruturas 
curriculares. 

Aprimorar as metodologias de ensino. 
Implementar metodologias ativas e, no 
caso de cursos que já adotam estas 
metodologias, ampliá-las e fortalecê-las. 

Inserir disciplinas integradoras com ações 
combinadas e interativas. 

Adotar simulados, seminários 
interdisciplinares e outras ações que 
promovam a integração entre as 
disciplinas. 

Mudar a concepção de conhecimento para 
que ocorra a interdisciplinaridade e a 
integração entre os componentes 
curriculares. 

Participação de docentes e discentes no 
processo desta mudança para que 
ocorra a integração curricular e se 
supere o ensino tradicional disciplinar 
organizado em grade curricular, 
partindo-se para a implantação de 
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sistema curricular modular. 

Obter uma matriz curricular integradora. 
Criar disciplinas que são mais próximas, 
integrando-as em conjuntos de 
disciplinas ou módulos. 

Fortalecer e ampliar as ações de extensão 
e pesquisa existentes, reforçando o registro 
das atividades a elas relacionadas. 

Incentivar docentes e discentes a 
explicitar essas ações em seus 
planejamentos, executá-las e divulgá-
las.  
Registrar efetivamente as atividades que 
comtemplem a tríade nos PPCs e nos 
planos de ensino. 

Solicitar à Mantenedora mais apoio 
financeiro e logístico às ações de extensão 
e pesquisa, disponibilizando recursos a 
realização de atividades extra sala de aula. 

Atribuir carga horária e insumos para 
que a tríade ocorra efetivamente e 
consequentemente resulte em feedback 
para a comunidade (tratamento dentário, 
etc). 
Fornecer transporte e/ou combustível 
para professores e acadêmicos que 
participam de ações de extensão e 
pesquisa planejados nos cursos (esses 
incentivos existem apenas para ações 
planejadas pela Instituição tais como o 
Projeto Ciranda e a Semana para 
Jesus). 

Institucionalizar atividades de pesquisa e 
extensão como parte do processo de 
ensino. 

Conseguir respaldo da IES para que 
ações de pesquisa e extensão possam 
ser consideradas como parte da carga 
horária de ensino, desde que 
devidamente previstas nos 
planejamentos de ensino. 

Agilizar a emissão de cerificados de 
atividades de extensão. 

Descentralizar a emissão de certificados 
de atividades de extensão, atribuindo 
esta tarefa aos cursos. 
Ampliar o número de pessoas 
responsáveis pela emissão desses 
certificados na PROPPE. 
Implantar a emissão de certificados de 
atividades de extensão por meio do 
Lycem para que professores e 
acadêmicos possam acessar e imprimir 
seus certificados logo após a realização 
dos eventos. 

Melhorar e ampliar o acesso à internet. 

Disponibilizar sinal de wi-fi de boa 
qualidade a todos os acadêmicos e 
professores da IES, sem o qual não há 
pesquisa nem extensão. 

Articular o mestrado com a graduação.  
Criar disciplinas relacionadas à 
educação ambiental e incluir nos PPCs 
dos cursos de graduação. 

Estreitar o relacionamento com o programa 
de mestrado. 

Buscar maior participação dos 
acadêmicos nos eventos do mestrado e 
dos mestrandos nas atividades de 
graduação. 
Propor projetos de pesquisa 
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relacionados à área de conhecimento do 
mestrado. 

Propiciar maior interação entre os 
mestrandos e os cursos de graduação 

Sugerir ao mestrado a criação do PED 
(Programa de Estágio Docente) para 
que os mestrandos possam atuar em 
atividades docentes nos cursos de 
graduação. 

Promover maior articulação entre as 
disciplinas dos cursos e também com 
outros cursos de áreas afins. 

Propor ações interdisciplinares 
(atividades, projetos etc.) que envolvam 
disciplinas do curso e de outros cursos 
de áreas afins. 

Sugerir às ligas acadêmicas o 
desenvolvimento de atividades 
interdisciplinares e transdisciplinares. 

Criar ligas interdisciplinares e 
transdisciplinares envolvendo diferentes 
cursos. 

Conhecer as áreas de abrangência das 
disciplinas das matrizes curriculares, com o 
propósito de se estabelecer matrizes 
integradoras. 

Elaborar, até o mês de outubro/2016, 
mapas conceituais das disciplinas 
constantes das matrizes curriculares dos 
cursos de forma a evidenciar melhor sua 
abrangência, a fim integrar os conteúdos 
e as áreas afins. 

Criar matrizes curriculares integradoras 
nos cursos, a partir de 2017. 

Elaborar aas matrizes integradoras, com 
base nos trabalhos realizados pelos 
NDEs e Colegiados, de elaboração de 
mapas conceituais das disciplinas. 

 

O 32º Seminário de Atualização de Práticas Docentes foi realizado entre os 

dias 25 a 31 de janeiro de 2017. As atividades foram programadas para atender às 

solicitações dos gestores quanto a problemas vivenciados na gestão dos cursos. 

Dentre as ações desenvolvidas, foram apresentados pela Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Pós-Graduação, Extensão e Ação Comunitária o novo regulamento dos eventos de 

extensão. Também, nesse evento, foi apresentado o Regimento do Centro 

Universitário atualizado, para análise e apreciação por parte das equipes gestoras dos 

cursos.  

A equipe da Pró-Reitoria Acadêmica e da Reitoria promoveram uma reunião 

para apresentar as demandas para o recredenciamento do Centro Universitário aos 

gestores dos cursos, bem como as providências a serem tomadas para atender às 

exigências previstas no instrumento de avaliação do INEP. 

Em atenção às solicitações quanto às atribuições dos Coordenadores 

Pedagógicos, a Assessoria da ProACAD promoveu o Fórum dos Coordenadores 

Pedagógicos para discussão sobre as rotinas e ações de acompanhamento e 

avaliação das ações didático-pedagógicas desenvolvidas nos cursos.  

O Fórum com a Assessoria Jurídica teve, como objetivo, debater problemas 

vivenciados na rotina institucional e que demandam por suporte jurídico. Os 

ministrantes discorreram sobre as atribuições da Assessoria Jurídica, bem como os 
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principais problemas vivenciados na Instituição que têm como consequência ações na 

justiça. Os advogados orientaram quanto à necessidade de tratar os problemas de 

forma didática; acompanhar os discentes que apresentam comportamento 

inadequado; evitar os embates, a fim de construir um clima de paz. As demandas 

jurídicas, por vezes acontecem, mas muitos conflitos poderiam ser resolvidos com o 

diálogo e a atenção devida.  

As atividades desenvolvidas nos colegiados de cursos foram: análise da 

disciplina: conteúdos, atividades interdisciplinares, metodologias de ensino; e 

estruturação/revisão da matriz integrativa.  

O planejamento acadêmico proposto para o semestre letivo 2017/1 atendeu às 

seguintes orientações: construção de planos de ensino, programas de aprendizagem e 

cronogramas; identificação das possibilidades integrativas das disciplinas no período e 

ao longo do processo formativo (eixos formativos); elaboração de projetos de 

atividades práticas e/ou mesas demonstrativas para apresentação no CIPEEX. 

O 33º Seminário de Atualização de Práticas Docentes, realizado de 24 a 28 de 

julho de 2017, teve como tema “As pressões e os conflitos enfrentados por nossos 

acadêmicos: como lidar com essa realidade nas atividades docentes cotidianas”. O 

tema gerador foi debatido em uma mesa-redonda que contou com 2 profissionais 

especialistas na área. Além da mesa-redonda, foram realizados Espaços de Diálogos, 

mediados por profissionais qualificados, que discutiram os seguintes temas:  

 Família e escola: um espaço interativo e de conflitos 

 Depressão, violência e suicídio dos jovens 

 Espiritualidade e juventude 

 Avaliação: momento de aprendizagem ou de tensão 

 Relação professor/aluno: limites e perspectivas 

 Ética Humana – Ética profissional 

 Diagnóstico do perfil dos acadêmicos e ações para aperfeiçoamento das 

práticas pedagógicas 

 O direito à inclusão: implantação de ações afirmativas na Instituição 

 Geração millenium – a transição da educação básica para superior 

 Juventude e drogas: o que fazer? 

 Para qualquer caminho, o ponto de partida: o autoconhecimento 

   

A mesa-redonda e os espaços de diálogo promoveram amplo debate entre os 

docentes e gestores quanto ao enfrentamento de problemas recorrentes na juventude 

brasileira: a depressão e o suicídio. O fato de a Instituição ser confessional impulsiona 
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a acompanhar e orientar os jovens estudantes, bem como promover ações educativas 

que colaborem com o bom desempenho escolar, afetivo e psicossocial.  

Essa temática foi uma resposta às diversas situações de conflito entre 

estudantes ou de problemas pessoais relatados para professores e gestores nos 

cursos da Instituição, bem como de ocorrências de suicídio entre jovens noticiados 

pela impressa.   

 

 Corpo Técnico-Administrativo 

Ao longo de sua história, a Associação Educativa Evangélica e sua mantida, o 

Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, tem a valorização do corpo 

técnico-administrativo como princípio, respeitando o profissional em sua integralidade. 

A Instituição busca incorporar os avanços tecnológicos investindo na informatização 

dos setores e integrando o setor técnico-administrativo com a dimensão acadêmica. 

Nesse contexto, a capacitação do corpo técnico-administrativo é um dos alicerces 

necessários para o aperfeiçoamento da atuação dos colaboradores. Fundamentado no 

princípio da valorização do trabalho humano, o modelo de organização e gestão 

institucionaliza processos de desenvolvimento, aperfeiçoamento e qualificação do 

corpo técnico-administrativo. 

A UniEVANGÉLICA entende que é imprescindível a definição de uma política 

mais ampla, que garanta a formação  continuada, para capacitação e qualificação 

técnica, bem como contribui com a formação em nível superior de graduação e pós-

graduação, por meio de bolsas ou incentivos.  

Nesse sentido, a Instituição tem se preocupado em realizar uma política de 

formação e capacitação do corpo técnico-administrativo, realizando as seguintes 

ações: 

Bolsa de estudos: o colaborador e seus dependentes legais têm direito a bolsa de 

estudos de 70% (setenta por cento), limitado ao titular e dois dependentes. As bolsas 

são concedidas para cursos de graduação, exceto Medicina e Odontologia. Em caso 

de desligamento do colaborador o beneficio é mantido até o final do semestre em 

curso. 

Cursos de formação continuada: a formação continuada é um meio de qualificação 

dos profissionais que atuam nos diferentes setores, seja por iniciativa do responsável 

pelo setor, seja por ação institucional. No ano de 2016, foi apresentada uma proposta 

de qualificação profissional que busca sistematizar as ações realizadas na Instituição, 

a qual prevê: 

 Levantamento de demandas para promoção de cursos prioritários. 
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 Elaboração de programa permanente de formação continuada, com base nas 

demandas identificadas. 

 Organização do programa com cursos a serem realizados a cada semestre. 

 Utilização de ambiente virtual de aprendizagem como suporte para a oferta de 

cursos. 

 

Os temas sugeridos para os cursos são: 

 Liderança. 

 Ética. 

 Motivação e bom relacionamento no ambiente de trabalho. 

 Comunicação empresarial. 

 Satisfação do cliente. 

 Planejamento e rotinas administrativas.  

 Engajamento e comprometimento. 

 Trabalho sob pressão. 

 Etiqueta no trabalho e no ambiente virtual. 

 Postura profissional. 

 Bem viver. 

 

A Equipe Técnica dos Laboratórios Básicos da Instituição recebem treinamento 

e acompanhamento das funções de forma específica, dada a complexidade do 

trabalho. A equipe é composta por: Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar-Técnico, 

Técnico de Laboratório, Responsável Técnico e um Coordenador de Área.  

O Projeto para Capacitação da Equipe Técnica dos Laboratórios Básicos 

(LABBAS) tem por objetivo capacitar e instrumentalizar a equipe técnica dos LABBAS 

para atuar nos Laboratórios Multidisciplinares.  

Essa capacitação consiste em  

 Rotinas Laboratoriais 

 Manutenção de Microscópios 

 Controle da Autoclave 

 Manuseio de peças anatômicas 

 Manuseio de equipamentos de precisão 

 Manuseio de vidrarias 
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Capacitação dos Recursos Humanos  

Todo o pessoal envolvido nas atividades dos LABBAS participa dos programas 

de treinamento, que é realizado com base no levantamento de necessidades. Esses 

treinamentos são devidamente registrados, contendo as seguintes informações:   

 documentação sobre as atividades de capacitação realizadas; 

 data da realização e carga horária; 

 conteúdo ministrado; 

 trabalhadores treinados e suas respectivas assinaturas; 

 identificação da equipe que os treinou em cada atividade específica. 

Todo o pessoal, inclusive de limpeza e manutenção, é motivado para receber 

treinamento inicial e continuado, incluindo instruções de higiene, saúde, conduta e 

elementos básicos em microbiologia, manuseio de vidrarias, microscópios, 

equipamentos de precisão, capelas, estufas, autoclave, chuveiros lava-olhos, peças 

anatômicas etc. Essas ações são necessárias para a manutenção dos padrões de 

limpeza ambiental e qualidade das aulas práticas.  

Os visitantes e as pessoas não treinadas somente têm acesso às salas dos 

laboratórios quando estritamente necessário e se previamente informadas sobre a 

conduta, higiene pessoal e uso de vestimentas protetoras, além de acompanhadas, 

obrigatoriamente, por pessoal autorizado.  

Quando são desenvolvidas atividades que fogem à rotina dos laboratórios, são 

realizados treinamentos específicos junto à equipe. Esses treinamentos contemplam: 

procedimentos a serem adotados em caso de acidente ou incidente; informações 

quanto à existência de riscos no desenvolvimento das atividades, suas causas e 

medidas preventivas apropriadas.   

Toda a equipe, durante os treinamentos, participa e discute amplamente os 

princípios das Normas e Rotinas dos LABBAS, no sentido de melhorar a compreensão 

de Garantia da Qualidade por toda a equipe. Os treinamentos realizados e a 

efetividade são continuamente avaliados.  

 

Saúde, Higiene, Vestuário e Conduta.  

Os LABBAS devem assegurar, a todos os seus colaboradores, a promoção da 

saúde e prevenção de acidentes, agravos e doenças ocupacionais. Para tanto, prioriza 

as medidas promocionais de saúde e preventivas de acidentes, em nível coletivo, de 

acordo com as características do estabelecimento e seus fatores de risco, cumprindo 

Normas Regulamentares (NR) sobre Segurança e Medicina do Trabalho.   

A admissão dos funcionários é precedida de exames médicos, sendo 

obrigatória a realização de avaliações médicas periódicas de todos os funcionários dos 



63 
 

LABBAS, atendendo ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO).  

Em caso de lesão exposta, suspeita ou confirmação de enfermidade que possa 

comprometer a saúde do colaborador e as rotinas laboratoriais, o colaborador é 

afastado temporária ou definitivamente de suas atividades, obedecendo à legislação 

específica.  

Na área dos LABBAS não é permitido o uso de cosméticos, joias ou quaisquer 

objetos de adorno de uso pessoal. Também não é permitido fumar, comer, beber, 

mascar, manter plantas, alimentos, bebidas, objetos pessoais nas salas dos LABBAS.   

Todos os colaboradores são instruídos e incentivados a reportar aos seus 

superiores imediatos qualquer condição de risco relativa a produtos, ambiente, 

equipamentos ou pessoal.  

Os funcionários envolvidos nas rotinas laboratoriais permanecem 

adequadamente paramentados, utilizando equipamentos de proteção individual (EPIs), 

para assegurar a sua proteção e a do produto contra contaminação, devendo ser feitas 

a colocação e troca dos EPIs sempre que necessário. A paramentação, bem como a 

higiene das mãos e antebraços, é realizada antes do início dos trabalhos.  

Nos ambientes de risco os procedimentos de higiene pessoal e paramentação 

são exigidos de todas as pessoas, sejam elas funcionários, visitantes, administradores 

ou autoridades.  

Os colaboradores que atuam no LABBAS utilizam um vestiário para a guarda 

dos pertences pessoais e para a colocação de uniformes, bem como para lanches ou 

descanso temporário. 

Para além das ações de treinamento e formação continuada, os colaboradores 

da Associação Educativa Evangélica / Centro Universitário de Anápolis - 

UniEVANGÉLICA também contam com outros benefícios, tais como:   

 Cesta básica: o colaborador que recebe salário de até R$1.380,00 tem 

direito a cesta básica, que deve ser retirada no almoxarifado até o dia 10 de 

cada mês. Esse direito é vinculado à assiduidade do colaborador, ou seja, o 

colaborador que tiver faltas injustificadas no mês anterior perde o direito ao 

beneficio. Os colaboradores administrativos lotados nos setores de obras, 

manutenção, transporte e zeladoria têm direito ao Cartão Alimentação, 

também condicionado à assiduidade. 

 Bolsa de estudos: o colaborador e seus dependentes legais têm direito a 

bolsa de Estudos de 40% (quarenta por cento), limitado a titular e dois 

dependentes. Esse benefício é concedido para cursos de graduação, 
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exceto Medicina e Odontologia. Em caso de desligamento do colaborador o 

beneficio será mantido até o final do semestre em curso. 

 Plano de saúde: todos os colaboradores da Associação Educativa 

Evangélica – UniEVANGÉLICA e demais mantidas – têm direito de aderir a 

planos de saúde conveniados com a empresa. Os valores são custeados 

pelo colaborador que, por ser vinculado à AEE, usufrui de descontos na 

contratação dos planos. Os planos de saúde conveniados são: Unimed: 

planos individuais, com opção de acomodação em apartamento ou 

enfermaria, os valores variam de acordo com o plano e acomodação 

escolhidos. Podem ser incluídos, como dependentes, o cônjuge e os filhos; 

Plamheg: planos individuais ou familiares, acomodação em enfermaria, 

podem ser incluídos como dependentes: cônjuge e filhos de até 30 anos 

com declaração de estudante; Uniodonto plano odontológico oferecido aos 

colaboradores com mensalidade no valor de R$ 24,72. Podem ser 

incluídos, como dependentes, o cônjuge e os filhos. Os valores das 

mensalidades dos planos escolhidos e consultas são descontados 

diretamente na folha de pagamento do colaborador, sem que haja 

necessidade de pagamento prévio para retirada de guias. 

 Vale-transporte: é oferecido a todos os colaboradores que manifestarem 

interesse. O vale-transporte é destinado ao traslado residência-trabalho, 

não sendo permitida a utilização para outros percursos e horários que não 

sejam o seu horário de trabalho. A empresa desconta 6% do salário do 

colaborador que aderir a esse benefício, conforme determina a CLT. 

 Crédito consignado: a AEE oferece a opção de crédito consignado junto a 

bancos conveniados. O Departamento de Pessoal disponibiliza uma “carta 

de margem” com permissão de desconto de 30% do salário do colaborador 

para o financiamento. O valor a ser contratado é negociado diretamente 

com o banco conveniado e descontado na folha de pagamento. Esse 

benefício é concedido para colaboradores que tenham, no mínimo, 6 (seis) 

meses de contrato com a Instituição. 

 

A formação continuada é entendida como um processo permanente de 

aprendizagem, que utiliza ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito 

de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais, por meio do 

desenvolvimento de competências individuais. 
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As ações de ensino-aprendizagem aprofundam os conhecimentos e 

complementam a formação profissional do colaborador, com o objetivo de torná-lo 

apto a desenvolver suas atividades, tendo em vista as inovações conceituais, 

metodológicas e tecnológicas atuais.  

b) Organização e Gestão da Instituição 

A gestão de uma instituição educativa tem peculiaridades em relação à gestão 

das organizações sociais em geral, uma vez que ela se fundamenta em duas 

dimensões: a gerencial e a pedagógica. A dimensão gerencial responsabiliza-se pelo 

contorno da organização e é meio para as atividades-fim da instituição educativa, que 

são o ensino, a pesquisa e a extensão. A dimensão pedagógica trata das questões 

essencialmente educativas, quais sejam o contexto acadêmico institucional, a 

formação dos sujeitos envolvidos no processo educativo e, especialmente, o ensino, a 

pesquisa e a extensão.  

Os órgãos da administração superior do Centro Universitário de Anápolis com 

formas de condução, mandatos e atribuições estão definidos em seu Estatuto e no 

Regimento Geral. São eles: Chancelaria, Conselho Acadêmico Superior (CAS) e 

Reitoria (auxiliado por três Pró-Reitorias: Pró-Reitoria Acadêmica; Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária; e Pró-Reitoria Administrativa).  

Completam a estrutura organizacional do Centro Universitário: Diretorias de 

Cursos; Ouvidoria Geral; Coordenadorias; Biblioteca e Secretaria Geral. 

Os Diretores de cursos, designados pelo Reitor, são responsáveis pelo seu 

planejamento, organização, direção e controle. 

O Conselho Acadêmico Superior é o maior órgão colegiado deliberativo em 

matéria acadêmico-administrativa do Centro Universitário. É presidido pelo Reitor e 

composto pelos Pró-Reitores, diretores e coordenadores de cursos, dois 

representantes da mantenedora, um representante da comunidade, um representante 

docente de cada curso, um representante técnico-administrativo e um representante 

discente, eleitos pelos seus pares. 

O Colegiado de Diretores é composto pelo Reitor, Pró-Reitores, Diretor 

Administrativo, Diretor Financeiro, Diretores e Coordenadores de Cursos. O Colegiado 

de Diretores é convocado pela Reitoria, sempre que necessário, para tratar de 

assuntos administrativos e discutir previamente matérias que serão apreciadas pelo 

Conselho Acadêmico Superior, tais como propostas e alteração de regulamentos e 

normas, calendário de atividades acadêmicas, e apreciar outros assuntos de interesse 

da administração da UniEVANGÉLICA. 
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Os colegiados dos cursos do Centro Universitário de Anápolis possuem formas 

de constituição, representação e atribuições definidas no âmbito dos próprios cursos. 

No geral, o colegiado de cada curso é constituído pelo diretor do curso, que o preside, 

seu(s) coordenador(es), membros do NDE, professores do quadro docente e 

representante(s) discente(s). 

As deliberações tomadas nos colegiados são encaminhadas aos órgãos 

competentes da Instituição para conhecimento e providências, por meio de despachos 

do presidente do colegiado. Das decisões tomadas nos colegiados de cursos, cabem 

recursos aos órgãos superiores: Colegiado de Diretores, Pró-Reitorias, Reitoria e 

Conselho Acadêmico Superior (CAS), nessa ordem. 

Todos os órgãos colegiados do Centro Universitário de Anápolis funcionam 

com a presença da maioria absoluta de seus membros e decidem, por maioria 

simples, em reuniões fechadas, com registro em ata. As decisões dos colegiados 

podem, conforme a natureza, assumir a forma de resoluções ou instruções normativas 

que são baixadas pelo Presidente. 

A ferramenta de gestão utilizada pela Instituição é o Lyceum, desenvolvido com 

o objetivo de reformular processos, atender acadêmicos e docentes por meio da 

internet, otimizar o uso de recursos e introduzir novos patamares de eficiência na 

gestão. O sistema disponibiliza aos acadêmicos informações e recursos para 

efetivação de matrícula via internet com emissão de contrato e boleto bancário. O 

aluno pode consultar horários de aula, agendas, calendário de provas, frequência, 

situação financeira e acessar as disciplinas para obtenção de materiais didáticos 

postados pelos professores. Os professores possuem uma sala virtual na qual podem 

consultar informações individuais dos acadêmicos e das turmas, verificar horário de 

aulas, agendar provas, lançar notas e frequências; podem consultar cadastramento 

dos planos de estudos, diário eletrônico especificando o que foi ministrado em cada 

aula e também postar material didático para o uso dos acadêmicos. O Lyceum 

possibilita aos diretores de cursos o acompanhamento do desempenho das turmas e 

docentes, além de fazer os despachos dos processos acadêmicos on-line. O Lyceum 

disponibiliza, ainda, módulos de gestão financeira, gestão de currículos, campanhas 

de retenção, gestão do FIES, captação de acadêmicos, entre outros. Todos os setores 

da UniEVANGÉLICA são informatizados e interligados à rede local de comunicação de 

dados e à internet. 

Toda a estrutura e a ferramenta de gestão foram avaliadas no interior dos 

cursos, por discentes e docentes, durante o ano de 2017 e apresentaram resultados 

significativos que embasaram e sustentarão mudanças. 
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c) Sustentabilidade Financeira 

Orçamento é instrumento legal em que são previstas as receitas e fixadas as 

despesas de um determinado ente público, com especificação de suas principais 

fontes de financiamento e das categorias de despesas relevantes.  

O orçamento opera de acordo com a Lei 4.320/64 e a Constituição Federal/1988, 

ao estabelecerem os fundamentos da transparência orçamentária, explicitam os 

princípios básicos do orçamento público: princípio da unidade, o orçamento deve ser 

uno, evitando múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política; 

princípio da universalidade, cada ente deve conter todas as receitas e despesas 

mantidas pelo poder público; princípio da anualidade, o orçamento deve compreender 

o período de um exercício, que corresponde ao ano fiscal; princípio do equilíbrio, as 

receitas e despesas de um período devem ser iguais; princípio da publicidade, 

princípio básico da administração pública e do regime democrático, visa divulgar para 

a comunidade as informações sobre as receitas e a execução da despesa; princípio do 

orçamento bruto, registro de receitas e despesas pelo valor total bruto. 

Conforme previsto no Estatuto da Mantenedora e no Regimento do Centro 

Universitário, os recursos para o financiamento da Instituição são assim obtidos: 

Art. 29. Os recursos financeiros do Centro Universitário são obtidos por meio de: 

I – dotações financeiras da Mantenedora; 

II – encargos educacionais, representados por mensalidade, semestralidades, 

anuidades, taxas, contribuições ou emolumentos; 

III – rendas provenientes da atividade industrial e da prestação de serviços; 

IV – subvenções, auxílios, convênios, contribuições, doações e verbas a eles 

destinados por instituições públicas ou privadas, por pessoas físicas ou jurídicas, 

nacionais e/ou estrangeiras; 

V – renda de bens e aplicação de valores patrimoniais. 

 

Evidenciando o contínuo esforço para compatibilizar a sustentabilidade 

econômica e a qualidade acadêmica, associada ao compromisso social, que sempre 

caracterizaram a Instituição, estratégias de gestão econômico-financeira são 

planejadas e entre elas destaca-se a criação de novos cursos, sendo esta ação de 

grande importância para o equilíbrio financeiro, tendo em vista a possibilidade de 

utilização da infraestrutura já existente, otimizando a atividade meio, uma vez que os 

custos fixos não sofrerão grandes alterações. 
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3.5. Infraestrutura Física 

A infraestrutura do Centro Universitário de Anápolis foi avaliada de modo 

sistemático no final do segundo semestre de 2016 em todos os cursos, por meio de 

grupos focais direcionados a partir de questionários pré-estabelecidos, com 

participação de representantes de turmas, docentes e NDEs dos cursos.  

A avaliação da infraestrutura foi baseada em três aspectos: institucionais, 

condições das salas de aula e condições de acessibilidade. Os resultados estão 

apresentados nos gráficos a seguir. 
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4. Análise dos dados e das informações 

4.1. Planejamento e Avaliação Institucional 

a) Avaliações Externas 

Os dados referentes às avaliações externas são constantemente analisados 

pelos gestores da Instituição, pela CPA e pelos gestores dos cursos. Os gestores 

promovem reuniões com os NDEs e, posteriormente, com os colegiados dos cursos. 

Anualmente, ocorrem dois eventos que buscam discutir os dados das avaliações 

externas e internas: 

 Fórum Enade: ocorre anualmente para que os cursos apresentem a 

síntese dos relatórios emitidos pelo INEP, com base no desempenho 

dos estudantes, das fragilidades levantadas a partir da análise do 

questionário do estudante e das provas de formação geral e 

componente específico. O objetivo deste fórum é que os cursos 

analisem os resultados obtidos, apresentem ações a serem 

desenvolvidas com base nessa análise e compartilhem as 

informações com os pares e com os gestores institucionais. 

 Seminário de Avaliação Institucional: ocorre anualmente, tendo 

como público alvo a CPA, membros da PROACAD e da PROPPE, 

diretores e coordenadores de cursos, NDEs, representantes da 

Mantenedora, dos discentes e da comunidade, encarregados dos 

setores da IES e representantes de todas as mantidas da AEE. O 

objetivo do seminário é apresentar o relatório de avaliação 

institucional do ano anterior e o plano de trabalho para o ano. O 

seminário, em sua 11ª edição, ocorreu no ano de 2017 e contou com 

156 participantes. 

Os principais elementos discutidos, referentes à avaliação externa, nos anos 

2015-2017 estão apresentados a seguir. 

 

Potencialidades: 

 Comprometimento da gestão junto aos acadêmicos. 
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 Conscientização da importância da participação de professores e acadêmicos 

no ENADE, por parte de alguns gestores. 

 Espaços de estágio, infraestrutura, organização acadêmico-administrativa em 

contínua expansão nos cursos da UniEVANGÉLICA. 

 Tradição da UniEVANGÉLICA – marca consolidada. 

 Os cursos que apresentaram melhor desempenho desenvolveram ações mais 

incisivas/contínuas junto aos docentes e discentes. 

 Potencial do corpo docente. 

 Gestão participativa. 

 Núcleo Docente Estruturante atuante. 

 Disposição da Mantenedora em investir em infraestrutura e nos processos 

didático-pedagógicos. 

 Desenvolvimento de atividades de extensão e visitas técnicas. 

 Ações da PROACAD na análise e acompanhamento dos processos avaliativos 

externos. 

 Desenvolvimento de seminários e Avaliação Interdisciplinar Semestral (SIS). 

 Capacitações com o objetivo de apresentar inovações metodológicas: 

seminários de atualizações docentes realizadas pela PROACAD em 

continuação de temáticas que rompam com esse paradigma. 

 Atuação da assessoria pedagógica da PROACAD com capacitações e 

mudanças, caso seja necessário. 

 Acompanhamento e orientações da PROACAD aos Coordenadores 

Pedagógicos. 

 Ações da Mantenedora e Diretoria Administrativa juntamente com a Reitoria e 

PROACAD no entendimento do fluxograma acadêmico e apresentação de 

propostas de capacitação da equipe em futuras lideranças. 

 Implementação das Coordenações de Áreas (Pedagógica; Ensino; Extensão; 

Pesquisa). 

 Continuidade de ações acadêmicas e pedagógicas com o objetivo de fazer 

com que direções, coordenações pedagógicas e docentes compreendam que 

as questões didático-pedagógicas devem ser perpassadas pela missão 
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institucional, curricularização e estabelecido nos PPCs dos cursos de 

graduação. 

 Implementação da metodologia ativa e avaliação dos planos de ensino. 

 Ampliação, por parte da Direção, das funcionalidades das coordenações 

adjuntas em prol de maximizar as ações que devem ser ocorridas no âmbito do 

curso. 

 Gestores de cursos com experiência e qualificação para a função diretiva com 

foco em trabalho de equipe (NDE). 

 Busca pela priorização das atividades diretivas. 

 Acompanhamento e apoio da PROACAD ao gestor do curso. 

 Avaliação dos cursos de forma sistemática pela SEA – Subcomissão Externa 

de Avaliação. 

 Acreditação pela Instituição sobre seus valores já firmados no mercado. 

 Acompanhamento e orientação aos acadêmicos que se apresentem 

desmotivados; caso necessário, o acadêmico é encaminhado aos núcleos 

institucionais de atendimento ao discente. 

 Articulação teoria/prática para maior contato do aluno às atividades curriculares 

e extracurriculares desde o ingresso na Instituição. 

 Estímulo à produção científica. 

 

Fragilidades: 

 Dificuldade dos cursos em associar teoria com a prática. 

 Autonomia dos cursos na construção das matrizes curriculares. Falta discussão 

quanto à elaboração ou alteração de matrizes. 

 Falta articulação entre os cursos. 

 Falta de ações de nivelamento contínuas nos cursos (diagnóstico do perfil dos 

acadêmicos, acompanhamento do desempenho). 

 Falta de compromisso/envolvimento de parcela dos acadêmicos com o 

ENADE. 

 Dificuldade de alguns cursos em melhorar o desempenho no ENADE 

(acomodação). 
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 Falta envolvimento da gestão do curso com os docentes e discentes. 

 As ações referentes ao ENADE não são contínuas. 

 A equipe de trabalho ainda não está coesa quanto a um trabalho conjunto 

referente ao ENADE. 

 Dificuldade em melhorar o desempenho no ENADE. Alguns membros do corpo 

docente ainda não adotaram uma linguagem e ações didáticas propositivas em 

relação ao ENADE. 

 Faltam ações contínuas e específicas de formação de professores com foco no 

ENADE. 

 Falta de engajamento unânime dos professores de determinados cursos na 

preparação contínua dos acadêmicos para o ENADE. 

 O processo ensino-aprendizagem ainda é muito tradicional, não atendendo ao 

proposto nas avaliações do ENADE. 

 Coordenadores Pedagógicos que não exercem plenamente suas funções de 

orientação e acompanhamento didático-pedagógico. 

 Equipe de gestão pequena, sobrecarregada, pouco capacitada em 

administração universitária e falta de visão institucional global. 

 A questão didático-pedagógica não é o foco da gestão. 

 Centralização das decisões no Diretor no que se refere à busca de apoio a 

novos projetos. 

 Falta de conhecimento, pela comunidade interna, dos conceitos e 

características do ENADE, assim como de sua importância. 

 A UniEVANGÉLICA não divulga cursos com bom desempenho no ENADE. 

 Dificuldade de divulgar para a comunidade interna as ações de extensão e 

outras atividades desenvolvidas no âmbito do curso. 

 Falta de articulação do NDE nas decisões e ações no curso. 

 Comunicação ineficiente com o público interno. 

 Cursos em que os alunos são desmotivados. 

 Pouca produção científica no âmbito do curso. 
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b) Avaliações internas 

As avaliações realizadas pelas Subcomissões Internas de Avaliação – SIAs – 

levantaram potencialidades e fragilidades referentes a aspectos dos cursos e da 

Instituição. A seguir, alguns elementos apontados nas avaliações de 2015, 2016 e 

2017. 

 

Quadro 13 - Potencialidades e Fragilidades referentes a aspectos didático-pedagógicos 

Curso Potencialidades / Fragilidades 

Administração 

Potencialidades 
 As metodologias de ensino utilizadas no curso. 
 Ampliação da capacidade oral e escrita. 
 Aumento das perspectivas de emprego. 
 Oportunidades de avaliar o curso e contribuir com ideias e sugestões. 
 Exigência de organização e dedicação nos estudos. 
 Acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos na área de 

formação. 
 Os planos de ensino das disciplinas apresentam critérios de avaliação 

de forma clara e objetiva. 
 As avaliações de aprendizagem são compatíveis com os conteúdos e 

temas trabalhados pelos professores. 
 A direção e a coordenação do curso estão disponíveis para orientação 

acadêmica dos alunos. 

Fragilidade 
 Falta de monitores e tutores do curso. 

Agronomia 

Potencialidade 
 O Projeto Pedagógico do Curso está coerente com as diretrizes 

curriculares nacionais, com enfoque regionalizado e cumprindo as 
normativas avaliadas pelo INEP. 

Fragilidades 
 Necessidade de orientação quanto à elaboração dos planos de 

ensino.  
 Acompanhamento efetivo do que é aplicado em sala de aula.  
 Necessidade de atualização do acervo do curso na Biblioteca Central. 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Potencialidade 
 Planejamento efetivo das atividades diárias do curso e da sala de aula. 

Fragilidades 
 Nos planos de ensino, ainda há pequenas falhas em relação a datas 

das aulas e deficiências na definição dos objetivos gerais e 
específicos, tendo em vista a abrangência de cada um deles, além de 
pequenas inadequações em relação às bibliografias constantes do 
PPC. 

Ciências 
Contábeis 

Potencialidades 
 Preparação do discente para o mercado de trabalho. 
 Plano de ensino bem elaborado. 
 Satisfação do discente em relação à Instituição. 

Fragilidades 
 Organização administrativa do curso, tendo em vista a troca de duas 

secretárias em curto espaço de tempo.  
  Atraso no retorno das avaliações. 
 Utilização de metodologias tradicionais. 
 Ausência de Monitoria no curso. 
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Direito – 
Anápolis 

Potencialidades 
 O curso tem excelentes professores – item considerado pela maioria 

dos representantes do curso. 
 Atendimento realizado pela equipe de gestão do curso: diretor, 

coordenadora pedagógica e assistente de coordenação. 
 Projetos desenvolvidos pelo curso no decorrer do semestre letivo. 
 Atividades Interdisciplinares e Simulado Interdisciplinar Semestral. 
 Jornada Jurídica. 

Fragilidades 
 Metodologia adotada pelos docentes. 
 Indisciplina em sala de aula. 
 Despreparo de alguns alunos em relação à escrita e interpretação de 

textos e necessidade de nivelamento. 

Direito – 
Campus 

Ceres 

Potencialidades 
 PPC atualizado junto ao corpo docente e o NDE e mudança na matriz 

curricular com a inserção da interdisciplinaridade.  
 Avaliações da aprendizagem adequadas. 
 O colegiado do curso é atuante, há suficiente periodicidade de 

reuniões, registros e encaminhamento das decisões.  
 O NDE elaborou uma proposta de articulação entre as disciplinas, com 

vistas à flexibilidade curricular e à interdisciplinaridade, na forma de 
matriz integradora. 

 O apoio ao discente é previsto com programas de apoio extraclasse, 
atendimento psicopedagógico e atividades de nivelamento.  

Fragilidades 
 Poucas modalidades de atividades complementares. 
 Não explicitação, no PPC, das estratégias efetivas de divulgação dos 

resultados dos processos de autoavaliação do curso junto à 
comunidade acadêmica e à comunidade externa.  

 Necessidade de aprimorar o processo de autoavaliação do curso em 
suas diversas etapas. 

 As tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) não estão 
desenvolvidas, previstas e implantadas no processo de ensino-
aprendizagem de maneira adequada. 

Educação 
Física 

Potencialidades 
Do ponto de vista dos discentes: 
 Qualidade das aulas. 
 Domínio do conteúdo por parte dos professores. 
 Disponibilidade de vários horários para o estágio curricular. 
 Disponibilização dos planos de aprendizagem no Lyceum.  

Do ponto de vista dos docentes: 
 Facilidade de acesso à direção e coordenações do curso. 
 Disponibilidade de TI nas salas de aulas. 
 Sistema de avaliação planejado a várias mãos, especialmente por 

meio da elaboração coletiva do provão. 
 Núcleo de orientação de TCC atuante. 
 Envolvimento de boa parte dos docentes com a pesquisa. 
 Elevado número de publicações e participações em eventos nacionais 

e internacionais. 

Fragilidades 
Do ponto de vista dos discentes: 
 Baixa quantidade de material para as aulas práticas. 
 Pista de atletismo em condições precárias. 
 Pouca oferta de monitoria. 
 Turmas cheias. 
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Do ponto de vista dos docentes: 
 Falta de uma política institucional de apoio à pesquisa e publicação. 
 Baixa quantidade de material para as aulas práticas. 
 Academia necessitando de renovação urgente. 
 Necessidade urgente de remanejar a sala de dança, pois o som 

atrapalha as demais aulas, principalmente o basquete e o futsal. 
 Falta de acompanhamento das turmas nas questões pedagógicas e de 

ordem interna, sugerindo uma tutoria de turma. 

Engenharia 
Civil – 

Anápolis 

Potencialidades 
 As metodologias de ensino desafiam a aprofundar conhecimentos e 

desenvolver competências reflexivas e críticas. 
 Ampliação da capacidade de comunicação nas formas oral e escrita. 
 Aumento de perspectivas de emprego. 
 Oportunidades para que os alunos avaliem o curso e contribuam com 

ideias e sugestões. 
 As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos 

de ensino contribuem para os estudos e aprendizagens. 
 O curso é organizado de forma excelente. 
 Os planos de ensino das disciplinas apresentam critérios de avaliação 

de forma clara e objetiva. 
 As avaliações de aprendizagem realizadas durante o curso são 

compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores. 

Fragilidade 
 Geralmente, o retorno sobre as atividades, avaliações e trabalhos 

apresentados não é imediato e abrangente. 

Engenharia 
Civil – Ceres 

Potencialidades 
 Os objetivos do curso, contidos no PPC, são bastante claros e 

coerentes com o perfil desejado do egresso. 
 A matriz curricular contempla de maneira coerente a estrutura 

instituída pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 
graduação em Engenharia e abrange todos os três núcleos de 
disciplinas: o núcleo básico, o núcleo profissionalizante e o núcleo 
específico. 

 As atividades interdisciplinares têm ocorrido de maneira bastante 
satisfatória. Busca-se não somente a interdisciplinaridade entre as 
disciplinas do curso de Engenharia Civil, como também, têm-se 
desenvolvido atividades interdisciplinares entre este curso e o de 
Direito. 

Fragilidades 
 O PPC encontra-se em fase de construção/revisão, por isso necessita 

de alguns ajustes, como: rever o texto que descreve a concepção de 
currículo, que deve incluir os indicadores de qualidade do MEC 
(contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade). incluir um item 
específico sobre as formas adotadas pelo curso para assegurar a 
flexibilidade curricular. 

 Falta explicitar, no Projeto Pedagógico do curso, como serão 
abordadas as temáticas: História e Cultura Afro-brasileira (conforme lei 
11.645/2008), Direitos Humanos, Libras e Meio Ambiente. 

Engenharia de 
Computação 

Potencialidade 
 A análise dos planos de ensino evidenciou um processo de 

amadurecimento em relação à construção das ações didático-
pedagógicas. Percebeu-se que os aspectos ementário, bibliografia e 
adequação ao modelo utilizado pelo curso se consolidaram como 
prática do quadro docente. 
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Fragilidades 
 A maior fragilidade encontra-se na dificuldade que o docente tem na 

adequação das atividades próprias da disciplina ao calendário que 
contém as atividades propostas pelo curso no semestre corrente. A 
falta de atenção/adequação gera problemas que eclodem ao final de 
cada semestre. 

Engenharia 
Mecânica 

Potencialidades 
 Equipe de gestão do curso engajada, motivada e integrada. 
 Formação de docentes do quadro como futuros doutores no curso na 

área de Engenharia Mecânica. 
 Programas de Pesquisa e Extensão disponíveis na Instituição, que 

possibilitam o desenvolvimento de trabalhos científicos e 
extensionistas. 

 Biblioteca com diversidade de fontes bibliográficas disponíveis para o 
curso, incluindo bases dos periódicos da Capes. 

Fragilidades 
 Necessidade de nivelamento de conhecimentos básicos em 

Matemática e Português. 
 Realização de eventos e atividades de pesquisa, ensino e extensão no 

horário regular de aula. 
 Falta de atividades de apoio pedagógico aos docentes e discentes. 
 Não realização de estudos em bibliografias complementares na 

biblioteca da Instituição. 
 Pouco tempo de dedicação dos alunos às atividades extraclasse. 
 Necessidade de realização de visitas técnicas em empresas do 

segmento industrial nos horários diurno e noturno. 
 Pequeno número de docentes com formação específica em 

Engenharia Mecânica. 
 Não disponibilidade de docentes para orientação de trabalhos de 

iniciação científica e TCCs. 
 Falta de disponibilidade de laboratórios com softwares específicos de 

Engenharia para alunos praticarem dentro da própria Instituição, além 
das aulas práticas regulares, atividades de aperfeiçoamento, pesquisa 
e TCCs. 

Farmácia 

Potencialidades 
 Metodologias de ensino desafiam os discentes a aprofundar 

conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas. 
 Curso possibilita aumentar a capacidade de reflexão, argumentação e 

de explorar novas ideias. 
 A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes 

necessitam. 
 Os planos de ensino das disciplinas apresentam critérios de avaliação 

de forma clara e objetiva. 
 As avaliações de aprendizagem, realizadas durante o curso, são 

compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores.  

 Após a correção, alguns professores fazem um feedback com os 
alunos.  

Fragilidades 
 Falta de comprometimento do corpo docente com o curso. 
 Falta aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação e um melhor 

feedback para os estudantes, por parte de todos os professores.. 

Fisioterapia 
Potencialidades 
 Uso de metodologias de ensino que estimulam a reflexão e o 

raciocínio crítico. 
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 O conhecimento aprendido em sala é atualizado e contextualizado, 
com referências atualizadas. 

 Os docentes dominam o conteúdo ministrado e têm uma ótima prática 
pedagógica.  

 As avaliações da aprendizagem são pertinentes, adequadas, 
planejadas, constam no plano de ensino e a maioria tem devolutiva 
das avaliações. 

Fragilidade 
 Estrutura da clínica escola. 

Medicina 

Potencialidades 
 As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam ao 

aprofundamento de conhecimentos e ao desenvolvimento de 
competências reflexivas e críticas. 

 O curso contribui para ampliar a capacidade de comunicação nas 
formas oral e escrita. 

 Possibilita aumentar a capacidade de reflexão, argumentação e 
exploração de novas ideias. 

 O curso exige do aluno organização e dedicação frequente aos 
estudos. 

 Propicia acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos 
em sua área de formação. 

 As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos 
de ensino contribuem para seus estudos e aprendizagem. 

 Os planos de ensino das disciplinas apresentam critérios de avaliação 
de forma clara e objetiva. 

 As avaliações de aprendizagem realizadas durante o curso são 
compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos 
professores.  

 O curso disponibiliza monitores e tutores para auxiliar os estudantes. 
 As aulas no ambulatório central foram extremamente proveitosas em 

todos os aspectos (teórica, prática, ambulatorial e farmacológica).  
 A metodologia TBL, aplicada durante as aulas teóricas, foi 

extremamente significativa.  
 A divisão do módulo de Clínica Médica foi considerada benéfica pelos 

estudantes. 
 As aulas de Farmacologia e Clínica associadas com Clinica Médica 

contribuíram de sobremaneira para a melhora do aprendizado.  
 As aulas de Medicina da Família e Comunidade seguem 

rigorosamente o cronograma. 
 A simulação com pacientes atores foi uma excelente prática para o 

aprendizado dos acadêmicos. 
 Os pré-testes foram uma forma incentivar o estudo antecipado do 

tema da aula que será dada. O feedback dado dessas avaliações 
rápidas também foi uma  oportunidade de sanar as dúvidas em 
questão. De acordo com o relato dos acadêmicos, as atividades 
práticas (na Santa Casa e nos ambulatórios) oportunizaram o 
desenvolvimento de habilidades e atitudes no aluno. 

Fragilidades 
 Metodologia cansativa em Anatomia; faltam peças boas para 

aprendizado, não tem dissecação, pouca orientação para o estudo 
individual. 

 Falta de comunicação entre o coordenador da disciplina de MFC e os 
funcionários da UBSF.  

 As aulas possuem temas repetidos com o módulo de Morfofuncional.  
 A apresentação de notas formativas poderia ser feito ao final de cada 
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módulo, e não apenas nos últimos dias de tutoria. 
 Em Emergências Médicas, houve somente uma aula para 

preenchimento de prontuários, prescrições, solicitações de exames 
(de todos os tipos), relatórios médicos e outros. Desta forma, 
acadêmicos solicitaram o aumento do número de aulas em Simulação 
Avançada.  

 De acordo com o relato dos acadêmicos, os pré-testes, juntamente 
com as avaliações aplicadas no rodízio de simulação (GO), avolumam 
os conteúdos do 8° período. Além disso, alguns médicos da 
Maternidade Dr. Adalberto não possuem vínculo empregatício com a 
UniEVANGÉLICA, impedindo que internos exerçam  as atividades 
práticas. 

Odontologia 

Potencialidades 
 Foram incluídas no PPC as políticas de pesquisa e extensão 

constantes no PDI. 
 Foram contempladas no PPC propostas de flexibilização curricular, 

incluindo o internato odontológico, disciplinas optativas e atividades 
culturais (Mostra Cultural do Curso de Odontologia). 

 Visando à adequação do currículo às recomendações da última 
avaliação in loco do INEP, a matriz 2015.1 passou de 8 para 10 
semestres. 

 Estão contemplados nas disciplinas de PIPPS os requisitos legais e 
normativos, como as relações étnico-raciais, história e cultura afro-
brasileira e indígena, direitos humanos e educação ambiental. 

 Os regulamentos de estágio curricular, atividades complementares e 
trabalho de conclusão de curso foram reformulados. 

 Consolidação da semana de avaliação, sendo realizada de acordo 
com a complexidade do assunto e particularidades da turma em 
questão. 

 Realização de encontros interdisciplinares a partir do 1° período do 
curso, tendo como finalidade a inter-relação dos conteúdos das 
disciplinas ministradas no período. 

 Implantação do “Objective Structured Clinical Examination” (OSCE - 
Exame Clínico Objetivo Estruturado), considerado um importante 
método que permite a simulação de situações clínicas, e que tem por 
objetivo a avaliação das habilidades clínicas dos estudantes, tanto na 
parte psicomotora quanto cognitiva.  

 Implementação do plano de estudo discente, que é realizado de 
acordo com a demanda dos acadêmicos, embora seja priorizada a 
notificação de acadêmicos com nota abaixo da média 60 nas 
disciplinas. 

 Realização da Semana de Planejamento Docente/Formação Docente 
em parceria com a Pró-Reitoria Acadêmica, visando à capacitação 
docente dentro da realidade e das peculiaridades do curso. 

 Implantação do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente 
(NAPED), que visa prestar orientação psicopedagógica aos 
acadêmicos do curso, a fim de auxiliá-los em seus conflitos 
emocionais com consequências desfavoráveis ao aproveitamento 
letivo. 

 Realização de reuniões de desempenho acadêmico, que visam 
analisar o desempenho acadêmico e a aprendizagem dos discentes, 
atuando com orientação acadêmica e apoio educacional quanto às 
dificuldades identificadas e apresentadas por eles. 

 85,36% dos acadêmicos do curso concordam que as metodologias de 
ensino utilizadas os desafiam a aprofundar conhecimentos e 
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desenvolver competências reflexivas e críticas (Fonte: Questionário de 
satisfação do acadêmico de Odontologia, 2015). 

 93,25% dos acadêmicos concordam que o curso exige uma 
organização e dedicação frequente frente aos estudos (Fonte: 
Questionário de satisfação do acadêmico de Odontologia, 2015). 

 88% dos acadêmicos concordam que o curso propicia acesso a 
conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos em sua área de 
formação (Fonte: Questionário de satisfação do acadêmico de 
Odontologia, 2015). 

 Sobre o Enade 2013, o resultado obtido pelos acadêmicos do curso 
ficou acima da média nacional em conteúdos que envolviam a área de 
Clínica Infantil, Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde 
(PIPPS) e Prótese. 

 Os conteúdos abordados nas questões foram constatados em plano 
de ensino do curso (Diagnóstico; Odontogeriatria; Prótese III; Oclusão; 
Cirurgia; Clínica Infantil; Dentística; PIPPS; Periodontia). 

 As situações clínicas apresentadas na prova do Enade são 
vivenciadas nos estágios clínicos, constatando a articulação teórico-
prática, inclusive no que tange à articulação da área básica com as 
clínicas.  

 A direção desenvolve estratégias motivacionais, a fim de que os 
docentes se envolvam no processo de gestão do curso. 

 Ações foram iniciadas com uso de metodologias ativas com estudos 
de caso, em formato de estudos clínicos e coletivos, para assistência 
individual e coletiva, visando à interdisciplinaridade. 

Fragilidade 
 Os certificados de participação em eventos e atividades 

extracurriculares estão sendo entregues com atraso.  

Pedagogia 

Potencialidades 
 O curso contribui para o aumento de perspectivas de emprego. 
 É organizado de forma excelente. 
 Possibilita o desenvolvimento da capacidade de reflexão, 

argumentação e de exploração de novas ideias, além de convivência e 
respeito à diversidade. 

 Propicia acesso a conhecimentos atualizados na área específica de 
formação. 

 Exige dos alunos organização e dedicação frequente aos estudos. 
 Contribui para o desenvolvimento da consciência ética para o 

exercício profissional. 
 Oferece oportunidades para participação em programas, projetos e 

atividades de extensão universitária e intercâmbios internacionais. 
 Oferece oportunidades para participação em eventos internos e 

externos à Instituição. 

Fragilidades 
 Falta divulgação da participação discente nos órgãos colegiados da 

Instituição e do curso. 
 Dificuldade do curso em aproximar das mudanças da realidade 

educacional local, regional e nacional.  
 Falta monitoria para acompanhamento das atividades acadêmicas. 

Psicologia 

Potencialidades 
 As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam os alunos a 

aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e 
críticas.  

 O curso contribui para ampliar a capacidade de comunicação nas 
formas oral e escrita. 
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 O curso possibilita aumentar a capacidade de reflexão, argumentação 
e de explorar novas ideias. 

 O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e/ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

 As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos 
de ensino contribuem para seus estudos e aprendizagem. 

Fragilidades 
 Não houve integração entre o estágio em Psicologia Escolar e a 

disciplina Psicologia Escolar e Educacional. 
 Maior esclarecimento a respeito dos objetivos de cada semestre da 

disciplina Ser Psicólogo. 

 

As avaliações realizadas pela SEA – Subcomissão de Especialistas em Avaliação 

– da CPA, durante os anos de 2015-20017 apresentaram as seguintes potencialidades e 

fragilidades. 

Quadro 14 - Potencialidades e Fragilidades de acordo com a avaliação da SEA  

de 2015-2017 

Ano Curso/ Campus Potencialidades e Fragilidades 

2015 

Meta-avaliação 
Campus Ceres 

Potencialidade 
 Organização da documentação 

Fragilidades 
 Informações desatualizadas no site institucional. 
 Documentos desatualizados (com datas vencidas). 

Odontologia 

Potencialidades 
 Corpo docente do curso. 
 Gestão do curso. 
 Matriz curricular bem estruturada. 
 Infraestrutura do curso. 

Fragilidades 
 Apenas as políticas de ensino encontram-se 

explicitadas no PPC. 
 Não foi visualizada a proposta do PPC para a 

flexibilidade curricular além do Regulamento de 
Atividades Complementares. 

 Apesar da matriz inserida no PPC contemplar a 
carga horária exigida em hora-relógio, o número 
de semestres é insuficiente (8 semestres). 

 Falta, no regulamento, um capítulo sobre formas 
de acompanhamento do estágio. 

 Os objetivos da avaliação da aprendizagem não 

estão devidamente explicitados. 

 Os instrumentos de avaliação adotados no curso 

não estão claramente citados. 

2016 Ciências Biológicas 

Potencialidades 
 Corpo docente do curso. 
 Gestão do curso. 

Fragilidades 
 Falta de clareza de alguns itens no PPC: 

metodologia de ensino, avaliação, trabalho de 
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curso, avaliação institucional, entre outros. 
 Infraestrutura do curso. 
 Bibliografia complementar. 

Ciências Contábeis 

Potencialidades 
 A metodologia está bem descrita no PPC no que 

diz respeito à articulação ensino, pesquisa e 
extensão. 

 Corpo docente do curso. 
 Gestão do curso. 
 Núcleo de Práticas Contábeis - NPC 

Fragilidades 
 Os conteúdos pertinentes à educação das 

relações étnico-raciais e ao ensino de história e 
cultura afro-brasileira, africana e indígena estão 
contemplados parcialmente na disciplina Estudos 
Filosóficos e Políticos.  

 As políticas de educação ambiental e de educação 
em direitos humanos não estão previstas no 
currículo do curso. Há uma disciplina optativa 
“Gestão Ambiental”, mas não trata, em seu 
conteúdo, de educação ambiental. 

 Abordagem da avaliação da aprendizagem nos 
planos de ensino. 

 Infraestrutura. 

Enfermagem 

Potencialidades 
 Estágios e atividades práticas ao longo do curso. 
 Corpo docente do curso. 

Fragilidades 
 Falta de articulação do PPC com o PDI. 
 Falta de clareza de alguns itens no PPC: 

metodologia de ensino, avaliação da 
aprendizagem, atividades complementares, 
trabalho de conclusão de curso, entre outros. 

Engenharia Mecânica 

Potencialidades 
 O perfil profissional do egresso atende plenamente 

à formação preconizada pelas DCN no que se 
refere às habilidades e competências ali previstas. 

 Objetivos claros e bem articulados, coerentes com 
o currículo proposto para o curso e de acordo com 
a maior parte das orientações constantes das 
DCN. 

Fragilidades 
 Não está clara, no PPC e nos planos de ensino, a 

articulação da teoria com a prática nos processos 
de ensino-aprendizagem desenvolvidos no âmbito 
do curso. 

 Abordagem de conteúdos pertinentes às políticas 
de educação ambiental, de educação em direitos 
humanos, de educação das relações étnico-raciais 
e ao ensino de história e cultura afro-brasileira, 
africana e indígena. 

 Não há, no PPC, itens específicos sobre as 
políticas de ensino, de pesquisa e de extensão 
previstas no PDI e as formas de implementação 
dessas políticas no âmbito do curso. 
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 Nos planos de ensino, as metodologias não estão 
colocadas de forma suficiente. 

 Os alunos apresentaram muitas reclamações em 
relação à prática pedagógica dos professores. 

 Apesar da frequência constante de reuniões do 
NDE, nos registros das atas há muito mais 
deliberações corriqueiras referentes às atividades 
acadêmicas do que a preocupação com a 
concepção, acompanhamento, consolidação e 
avaliação do PPC.  

 A grande maioria dos docentes não possui 
publicação.  

Medicina 

Potencialidades 
 Objetivos claros e bem articulados, coerentes com 

o currículo proposto para o curso. 
 Metodologia utilizada no curso. 
 Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente 

(NAPED) é atuante e, de acordo com discentes e 
docentes, tem realizado um importante trabalho 
com resultados evidentes. 

 Autoavaliação no âmbito do curso. 
 Infraestrutura. 

Fragilidades 
 Não há, no PPC, itens específicos sobre as 

políticas de ensino, de pesquisa e de extensão 
previstas no PDI e as formas de implementação 
dessas políticas no âmbito do curso. 

 O perfil profissional do egresso não atende 
plenamente à formação preconizada pelas DCNs 
em seu art. 4º, seções I-Atenção à saúde; II-
Gestão em saúde; III-Educação em saúde. 

 Acessibilidade plena: Não está contemplado no 
PPC. 

 Não há nenhuma citação no PPC de articulação 
entre o curso de Medicina e os programas de 
residência próprios e/ou em parceria. 

 Não há evidências de que o PPC foi apresentado 
ou discutido com os alunos. 

 Regime de trabalho do corpo docente do curso. 
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Odontologia 

Potencialidades 
 O PPC aborda com bastante clareza e 

detalhamento a situação da região na qual o curso 
está inserido, no que se refere às condições 
socioeconômicas, políticas e ambientais, 
fornecendo uma visão das necessidades de saúde 
e as políticas públicas nessa área. 

 O objetivo geral encontra-se bem articulado com 
as DCN e o contexto educacional, redigido de 
forma coerente com o perfil do egresso e a 
proposta curricular do curso. 

 Os conteúdos curriculares do curso contemplam 
todos os aspectos previstos nas DCNs e objetivos 
do curso.  

 A metodologia está colocada no PPC de forma 
excelente e está condizente com os planos de 
ensino e depoimentos de professores e alunos. 

 O curso conta com um regulamento de atividades 
complementares que atende de forma excelente 
ao recomendado para este tipo de atividade. 

 O curso apresenta de maneira excelente 
atividades e possibilidades de apoio ao discente, 
seja ela de aperfeiçoamento ou para sanar 
dificuldades percebidas. 

 É nítido em toda a estrutura do curso que as 
avalições externas foram norteadoras para que o 
curso repensasse sua identidade, sua estrutura, 
sua organização, sua gestão, entre outros 
elementos. 

 Corpo docente. 
 Gestão do curso. 
 Infraestrutura. 

2017 

CST Design de Interiores 

Potencialidade 
 Gestão do curso 

Fragilidades 
 Quanto às políticas institucionais de ensino, o PPC 

não explicita como essas políticas encontram-se 
implantadas no âmbito do curso, limitando-se a 
mencionar as políticas definidas no PDI. 

 Não constam do PPC informações sobre 
acessibilidade pedagógica. 

 O PPC prevê os processos de autoavaliação do 
curso, mas não contém as ações acadêmico-
administrativas decorrentes da autoavaliação. 

CST Estética e Cosmética 

Potencialidades 
 O perfil profissional do egresso encontra-se 

bem definido, especificando com clareza as 
habilidades e competências que se pretende 
desenvolver. 

 O NDE está previsto, implantado e atuante no 
que se refere aos aspectos concepção, 
acompanhamento, consolidação e avaliação 
do PPC. 

 Equipe de gestão do curso competente e 
atuante. 
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 Corpo docente qualificado. 

Fragilidades: 
 Quanto às políticas institucionais de ensino, o PPC 

não explicita como essas políticas encontram-se 
implantadas no âmbito do curso, limitando-se a 
mencionar as políticas definidas no PDI.  

 Os objetivos do curso não destacam o tipo de 
formação que se pretende oferecer aos 
acadêmicos, quanto aos aspectos filosóficos e de 
qualidade do ensino. Da forma como estão 
estabelecidos, os objetivos referenciam apenas a 
formação técnica profissional, com vistas ao 
atendimento do mercado de trabalho. 

 Necessidade de aperfeiçoamento dos 
instrumentos de avaliação da aprendizagem. 

CST Manutenção de 
Aeronaves 

Potencialidades 
 Corpo docente. 
 Gestão do curso. 

Fragilidades 
 As políticas institucionais de pesquisa e extensão 

não estão previstas/detalhadas, devido ao “tempo 
necessário para o desenvolvimento metodológico 
exigido para o levantamento e sistematização de 
dados”. 

 A flexibilidade curricular está restrita às disciplinas 
optativas. 

 Falta fundamentar no PPC a concepção de 
avaliação, considerando os princípios teóricos, 
metodológicos e epistemológicos. 

 Produção científica, cultural, artística ou 
tecnológica. 

Farmácia 

Potencialidades 
 O perfil profissional do egresso encontra-se muito 

bem fundamentado, abrangendo todos os eixos de 
formação e ações preconizados nas diretrizes 
curriculares nacionais, bem como contemplando 
todas as habilidades e competências previstas no 
referido documento. 

 Corpo docente qualificado e competente. 
 Gestão do curso eficiente. 

Fragilidades 
 Não é possível identificar interdisciplinaridade e 

flexibilização curricular no PPC e nos planos de 
ensino. 

 Durante a reunião com os alunos, foi sinalizado 
que parte deles não se sente amparada quanto ao 
apoio extraclasse e psicopedagógico, de 
acessibilidade, de atividades de nivelamento. 

 No PPC não está claro como o processo avaliativo 
orienta as mudanças no curso. 

 É necessário melhorar o texto do PPC que 
descreve a concepção de avaliação da 
aprendizagem. 

 Não está descrito no PPC como é a relação 
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aluno/usuário, bem como os meios de segurança 
ao usuário do SUS adotados pelo curso. 

 A infraestrutura demanda melhorias quanto à sala 
de professores e atualização e manutenção de 
equipamentos para laboratórios. 

Psicologia 

Potencialidades 
 Adequação do PPC em relação às DCNs. 
 Corpo docente qualificado e competente 
 Gestão do curso atuante e eficiente.  

Fragilidades 
 O Estágio Supervisionado implantado e previsto 

não está coerente com as DCNs. 
 Não foi possível verificar uma sistemática de 

avaliação no curso. A única avaliação relatada 
pelo corpo docente e discente foi a avaliação 
docente. 

 Houve uma reclamação geral em relação à 
avaliação integrativa. De acordo com os 
acadêmicos, eles realizam um trabalho e replicam 
em todas as disciplinas. Há grande dificuldade em 
ver conexão do material utilizado (livro/filme) com 
algumas disciplinas. 

 

 

As análises realizadas pela SEA em relação às alterações ou implementação de 

Matrizes Curriculares são apresentadas a seguir. 

Quadro 15 – Relação de pareceres e recomendações emitidos pela SEA de 2015 a 2017 

Parecer Recomendações 

SEA 01.15 
Direito - 
Anápolis 

As temáticas: Educação Ambiental, Direitos Humanos e Relações Étnico-
Raciais e História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena devem 
compor ementa e conteúdo de disciplinas do curso. 

SEA 02.15 
Direito - 
Anápolis 

As temáticas de Educação Ambiental, Direitos Humanos e História e 
Cultura Afro-brasileira e Indígena devem compor ementa e conteúdo de 
disciplinas curriculares do curso. 

SEA 04.15 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Sem recomendações. 

SEA 05.15 
Engenharia 

Civil 

No caso da disciplina Seminários Multidisciplinares IX, com a exigência de 
36h e com uma aluna pendente, dar condições de flexibilização curricular 
com o objetivo de permitir à acadêmica o aprofundamento de estudos de 
temas específicos relacionados à Engenharia Civil, utilizando o potencial 
das atividades complementares e das atividades de pesquisa, 
notadamente nas atividades de iniciação científica e de produção do 
trabalho de curso. 

SEA 06.15 
CST Gestão 
Financeira 

As temáticas sobre Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos 
e Educação Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira, Africana e indígena devem ser devidamente observadas no 
Projeto Pedagógico do Curso e inseridas nas ementas e conteúdos das 
disciplinas e espaços curriculares mencionados. 
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SEA 07.15 
Ciências 

Contábeis 

Adotar a nomenclatura constante no PPC (Laboratório de Prática 
Contábil) ou inserir no PPC a nomenclatura sugerida no Projeto (Núcleo 
de Práticas Contábeis).  
O ambiente Núcleo de Práticas Contábeis deve ser implantado para a 
atuação dos alunos do 6º período em 2015/2. 

SEA 08.15 
Direito - Ceres 

O ambiente Núcleo de Conciliação deve ser instalado com urgência. 
O ideal é a instalação do Centro de Conciliação nas dependências do 
curso, mas não é recomendável retirar o espaço de atendimento para 
alunos, que é outra cobrança do instrumento – Indicador 1.11. Apoio ao 
discente. Assim, se a opção for instalar o Centro nas dependências do 
curso, deve-se pensar também em um novo espaço para o atendimento 
aos alunos. 

SEA 10.15 
Ciências 

Contábeis 

Como as alterações já foram aprovadas pelo Colegiado do Curso, há 
necessidade de atenção para que as mesmas sejam devidamente 
registradas no Projeto Pedagógico do Curso, incluindo as mudanças 
ocorridas em ementas. 

SEA 11.15 
Engenharia de 
Computação 

As temáticas: Educação Ambiental, Direitos Humanos e Relações Étnico-
Raciais e História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena devem 
compor ementas e conteúdos de disciplinas do curso. 

SEA 12.15 
CST 

Radiologia 

As temáticas sobre Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos 
e Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira, Africana e indígena devem ser devidamente 
observadas no Projeto Pedagógico do Curso e inseridas nas ementas e 
conteúdos das disciplinas e espaços curriculares mencionados. 

SEA 13.15 
Fisioterapia 

As propostas apresentadas pelo curso para as temáticas sobre Educação 
Ambiental, Educação em Direitos Humanos e Educação das Relações 
Étnico-raciais e ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e 
indígena devem ser devidamente observadas no Projeto Pedagógico do 
Curso e inseridas nas ementas e conteúdos das disciplinas e espaços 
curriculares mencionados. 

SEA 14.15 
Direito - Ceres 

As alterações devem ser devidamente registradas em atas do Colegiado 
de Curso e no Projeto Pedagógico. 

SEA 03.16 
Direito - 
Anápolis 

Sem recomendações. 

SEA 04.16 
Farmácia 

Sem recomendações. 

SEA 05.16 
Farmácia 

Que as temáticas sobre Educação Ambiental, Educação em Direitos 
Humanos e Educação Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-brasileira, Africana e indígena sejam devidamente observadas no 
Projeto Pedagógico do Curso e inseridas nas ementas e conteúdos das 
disciplinas e espaços curriculares mencionados. 

SEA 06.16 
CST 

Manutenção 
de Aeronaves 

Que as propostas apresentadas pelo curso para as temáticas sobre 
Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos e Educação Étnico-
raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e 
indígena sejam devidamente observadas no Projeto Pedagógico do Curso 
e inseridas nas ementas e conteúdos das disciplinas e espaços 
curriculares mencionados. 

SEA 07.16 
Fisioterapia 

Que as temáticas sobre Educação Ambiental, Educação em Direitos 
Humanos e Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e indígena sejam devidamente 
observadas no Projeto Pedagógico do Curso e inseridas nas ementas e 
conteúdos das disciplinas e espaços curriculares mencionados. 
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SEA 08.16 
Fisioterapia 

Sem recomendações. 

SEA 09.16 
Odontologia 

Sem recomendações. 

SEA 10.16 
Psicologia 

Sem recomendações. 

SEA 11.16 
Fisioterapia 

Que as temáticas sobre Educação Ambiental, Educação em Direitos 
Humanos e Educação Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-brasileira, Africana e indígena, sejam devidamente observadas no 
Projeto Pedagógico do Curso e inseridas nas ementas, nos conteúdos das 
disciplinas e espaços curriculares previstos. 

SEA 12.16 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Que as propostas apresentadas pelo curso para as temáticas sobre 
Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos e Educação Étnico-
raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e 
indígena, sejam devidamente observadas no Projeto Pedagógico do 
Curso, sejam adequadamente inseridas nas ementas e conteúdos das 
disciplinas e espaços curriculares previstos. 

SEA 13.16 
Engenha Civil 

- Ceres 
Sem recomendações. 

SEA 14.16 
Administração 

Sem recomendações. 

SEA 15.16 
CST Estética e 

Cosmética 
Sem recomendações. 

SEA 16.16 
CST Gestão 
de Qualidade 

Sem recomendações. 

SEA 17.16 
Enfermagem 

 
Sem recomendações. 

SEA 179.17 
Direito - 
Anápolis 

Sem recomendações. 

SEA 180.17 
Engenharia 

Elétrica 
Sem recomendações. 

SEA 181.17 
Farmácia 

As propostas apresentadas para as temáticas sobre Educação Ambiental, 
Educação em Direitos Humanos e Educação das Relaões Étnico-raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e indígena, 
devem estar devidamente explicitadas no Projeto Pedagógico do Curso e 
inseridas nas ementas, nos conteúdos das disciplinas e espaços 
curriculares previstos. 

SEA 183.17 
Educação 

Física 

As propostas apresentadas para as temáticas sobre Educação Ambiental, 
Educação em Direitos Humanos e Educação das Relações Étnico-raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e indígena, 
devem estar devidamente explicitadas no Projeto Pedagógico do Curso e 
inseridas nas ementas, nos conteúdos das disciplinas e espaços 
curriculares previstos. 

SEA 185.17 
Odontologia 

Sem recomendações. 

SEA 186.17 
Odontologia 

1. As propostas apresentadas para as temáticas sobre Educação 
Ambiental, Educação em Direitos Humanos e Educação das Relações 
Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, 
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Africana e indígena, devem estar devidamente explicitadas no Projeto 
Pedagógico do Curso e inseridas nas ementas, nos conteúdos das 
disciplinas e espaços curriculares previstos. 

2. Retirada dos pré-requisitos das disciplinas optativas, pois só assim 
cumprirão um dos objetivos da oferta dessas disciplinas: a flexibilização 
do currículo. 

SEA 187.17 
Engenharia 

Civil - Anápolis 

Recomenda-se atenção para que as propostas apresentadas para as 
temáticas Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos e 
Educação  das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira, Africana e indígena sejam devidamente 
explicitadas no Projeto Pedagógico do Curso e inseridas nas ementas, 
nos conteúdos das disciplinas e espaços curriculares previstos. 

SEA 227.17 
Engenharia 
Civil – Ceres 

Recomenda-se atenção para que as propostas apresentadas para as 
temáticas Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos e 
Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira, Africana e indígena sejam devidamente 
explicitadas no Projeto Pedagógico do Curso e inseridas nas ementas, 
nos conteúdos das disciplinas e espaços curriculares previstos. 

SEA 248.17 
Engenharia 
Mecânica 

Recomenda-se atenção para que as propostas apresentadas para as 
temáticas Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos e 
Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, sejam devidamente 
explicitadas no Projeto Pedagógico do Curso e inseridas nas ementas, 
nos conteúdos das disciplinas e espaços curriculares previstos. 

SEA 442.17 
Engenharia de 

Produção 

Que as propostas apresentadas para as temáticas Educação Ambiental, 
Educação em Direitos Humanos e Educação das Relações Étnico-raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, 
sejam devidamente explicitadas no Projeto Pedagógico do Curso e 
inseridas nas ementas, nos conteúdos das disciplinas e espaços 
curriculares previstos. 

SEA 444.17 
Comunicação 

Social – 
Publicidade e 
Propaganda 

As propostas apresentadas para as temáticas Educação Ambiental, 
Educação em Direitos Humanos e Educação das Relações Étnico-raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, 
devem estar devidamente explicitadas no Projeto Pedagógico do Curso e 
inseridas nas ementas, nos conteúdos das disciplinas e espaços 
curriculares previstos. 

SEA 445.17 
Engenharia de 

Software 

1.Compor turmas nas disciplinas comuns dos 1ºs períodos com 
ingressantes dos três cursos. 
2.A partir do 2º período, matricular alunos ingressantes em disciplinas dos 
períodos mais adiantados que não tenham pré-requisitos, junto com os 
veteranos. 
3.Matricular nas disciplinas específicas de cada curso, junto com os 
veteranos, seguindo a ordem exigida pelos pré-requisitos. 
4.As temáticas de Educação Ambiental, Direitos Humanos e História e 
Cultura Afro-brasileira e indígena devem compor ementa e conteúdo de 
disciplinas do curso e ter bibliografia contemplada. 
5.Libras deve compor o quadro de ofertas das Optativas. 

SEA 448.17 
Administração 

As temáticas Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos e 
Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena devem estar devidamente 
explicitadas no Projeto Pedagógico do Curso e inseridas nas ementas, 
nos conteúdos das disciplinas. 

SEA 461.17 
Arquitetura e 

Sem Recomendação. 
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Urbanismo 

SEA 01.15 
Direito - 
Anápolis 

1. As temáticas Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos e 
Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena devem ser explicitadas no 
Projeto Pedagógico do Curso e inseridas nas ementas, nos conteúdos 
das disciplinas. 

2. O PPC do curso deve indicar as formas de integração entre teoria e 
prática, conforme Resolução Nº 5, de 16 de novembro de 2016, Art. 3º. 

SEA 02.15 
Direito - 
Anápolis 

Sem recomendações. 

SEA 04.15 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Sem recomendações. 

SEA 05.15 
Engenharia 

Civil 
Proceder a adequações pertinentes no Projeto Pedagógico do Curso. 

4.2. Desenvolvimento Institucional 

a) Missão 

Os esforços para o cumprimento da missão da Instituição são constantes. No 

ciclo de avaliação 2015-2017, no que se refere à missão institucional, os seguintes 

elementos podem ser evidenciados: 

Potencialidades 

 Busca constante do desenvolvimento de um Projeto Institucional de qualidade, 

que valorize as potencialidades e individualidades do ser humano. 

 Investimento em projetos de capacitação que visam ao aprimoramento e ao 

crescimento intelectual do corpo docente, discente e técnico administrativo. 

 Articulação entre ensino, pesquisa e extensão universitária. 

 Realização de projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de 

prestação de serviços. 

 Entre 2013 a 2016, um total de 31.077 acadêmicos foram contemplados nos 

programas de bolsa de estudo. 

Fragilidades 

 Necessidade de ampliação da oferta de cursos de graduação nas modalidades 

bacharelado, licenciatura e tecnológicos. 
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b) Plano de Desenvolvimento Institucional 

Como forma de evidenciar a evolução da Instituição a partir dos processos de 

planejamento e avaliação, destacam-se algumas ações realizadas a partir das metas 

estabelecidas no PDI (2014-2018) e a evolução de cada uma. 

 Meta: Formar profissionais e cidadãos com competência científica, técnica, 

política, ética e socialmente responsáveis.  

Avaliação: Têm sido realizados eventos de capacitação docente abordando o 

currículo de modo integral, com foco nas qualidades, habilidades e competências 

do profissional que se pretende formar. As matrizes curriculares são revisadas e 

readaptadas constantemente, na busca de aprimorar o ensino e adequá-lo às 

demandas da sociedade contemporânea. 

 Meta: Dar continuidade ao processo de implantação de 20% de disciplinas na 

modalidade EAD. 

Avaliação: As disciplinas institucionais ofertadas na modalidade EaD – Língua 

Portuguesa, MTC e Empreendedorismo – foram reformuladas e implantadas nos 

cursos de graduação conforme a nova legislação em vigor (Portaria Nº 1.134, de 

10 de outubro de 2016). O material didático foi atualizado e rediagramado. Iniciou-

se um estudo, junto à Secretaria Geral, das disciplinas comuns às diversas áreas, 

para que seja elaborada uma proposta de ampliação da oferta de disciplinas na 

modalidade EaD. 

 Meta: Monitorar as condições de qualidade dos cursos de graduação em 

processo de implantação, acompanhando o ciclo avaliativo do SINAES e o 

processo de avaliação interna contínua. 

Avaliação: As avaliações ocorreram de modo sistemático e contínuo no âmbito 

dos cursos e da Instituição, tendo em vista a melhoria contínua no processo de 

ensino-aprendizagem. A SEA (Subcomissão de Especialistas em Avaliação), 

instância que é parte da estrutura da CPA, realizou 13 avaliações in loco nos 

cursos de graduação do Centro Universitário entre os anos de 2014-2017. 

 Meta: Implantar cursos superiores de tecnologia, presenciais e a distância, na 

sede, no campus Ceres e nos polos de EaD, previstos neste PDI no período 

compreendido entre 2014 e 2018. 

Avaliação: A Instituição estava aguardando a portaria de credenciamento para 

oferta dos cursos de graduação na modalidade EaD, que foi publicada em maio 

de 2017 (Credenciamento em EaD: Portaria Nº 639, de 17 de Maio de 2017; 

Autorização do curso de Administração em EaD: Portaria Nº 503, de 31 de Maio 

de 2017). 
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 Meta: Consolidar programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em nível de 

Mestrado na Instituição.  

Avaliação: Está em elaboração uma proposta que estabelece orçamento anual 

para os docentes que atuam nos programas de pós-graduação stricto sensu 

prevendo a utilização de recursos para despesas relativas à produção e 

divulgação científica. Foi criada uma sala de orientação para o PPSTMA com 

gabinetes para os professores, com acesso à internet. Está em fase final de 

construção o novo prédio para a pós-graduação, que abrigará tanto os programas 

de pós-graduação stricto sensu quanto de cursos lato sensu. Foi instituída pela 

Mantenedora uma política de incentivo à publicação de artigos em revistas 

indexadas em estrato superior, destinando ajuda de custos para publicação.  

 Meta: Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu. 

Avaliação: O curso de Sociedade Tecnologia e Meio Ambiente (PPGSTMA) 

encontra-se em processo de avaliação pela CAPES, e no caso de elevação do 

conceito do curso para 4, será submetido o pedido de ampliação do programa 

para que sejam ofertadas vagas para o doutorado a partir de 2018. Outros 4 

APCNs (Profissionalizante em Ciências Farmacêuticas; Acadêmicos nas áreas 

de: Odontologia; Ciências do Movimento Humano e Reabilitação; e Saúde e 

Comportamento), foram encaminhados para avaliação em 2017. 

 Meta: Aprimorar e expandir a oferta de cursos de extensão e a promoção de 

ações comunitárias.  

Avaliação: Houve um aprimoramento dos mecanismos de gestão, o que 

contribuiu para uma maior celeridade nas proposições e, consequentemente, 

aumento na oferta de cursos livres de extensão. As ações comunitárias de 

natureza contínua foram planejadas com a comunidade acadêmica, parceiros e o 

poder público, o que contribuiu para o aprimoramento dos projetos de extensão.  

 Meta: Incentivar o envio de projetos de pesquisa para as agências oficiais de 

fomento. 

Avaliação: Eventos e encontros de pesquisa organizados pelo Centro 

Universitário de Anápolis garantem a participação efetiva de pesquisadores de 

outras IES, seja como palestrantes ou avaliadores de trabalhos. 

 Meta: Constituir corpo editorial para as revistas institucionais que não o possuem 

e incentivar a criação de novas revistas. 

Avaliação: Pesquisadores da instituição passaram a integrar o corpo editorial das 

revistas. Foram realizados cursos de capacitação para os editores. A divulgação 

das revistas científicas do portal de periódicos da UniEVANGÉLICA é realizada 

por vários meios, incluindo redes sociais. 
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 Meta: Realização e aprimoramento dos processos de autoavaliação pela CPA, 

SIAs (Subcomissões Internas de Avaliação) e SEA (Subcomissão de 

Especialistas em Avaliação).  

Avaliação: A autoavaliação tem sido utilizada como elemento importante para 

repensar a prática Institucional. A autoavaliação ocorre em todos os âmbitos da 

Instituição e todos os setores estão envolvidos no processo. 

 Meta: Implementar programa de redução da evasão.  

Avaliação: A média de evasão semestral é de 5% dos acadêmicos, sendo que, 

desses, cerca de 60% relatam ser por problemas financeiros ou pessoais. Foi 

implantado, no ano 2016, o Programa de Financiamento – Parcelamento Próprio 

“PRA VOCÊ”, além do programa de bolsa filantrópica que já existe na Instituição, 

e da possibilidade de negociação facilitada realizada com o departamento 

financeiro como forma de facilitar o pagamento de débitos em atraso. 

c) Responsabilidade Social da Instituição 

 Questão Ambiental 

Potencialidades 

 Aprovação da Resolução CAS nº 64, que dispõe sobre a política de 

desenvolvimento sustentável e educação ambiental do Centro Universitário de 

Anápolis. 

 Consolidação do Núcleo de Educação Ambiental (NEA/UniEVANGÉLICA) na 

Instituição, promovendo a inserção da Educação Ambiental nas atividades 

institucionais. 

 

Fragilidades 

 Necessidade de implementação da educação ambiental nos cursos nos 

diferentes momentos do processo formativo. 

 

 Universidade da Aberta da Terceira Idade – UniATI 

Potencialidades 

 Perfil dos participantes do projeto. 

 Qualidade e satisfação dos participantes em relação às oficinas e atividades 

esportivas.  

 Pontualidade e assiduidade da maioria dos professores.  
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 Cumprimento na entrega dos documentos na secretaria, e/ou envio por e-mail 

dos planos de ensino das oficinas. 

Fragilidades 

 Dificuldades físicas dos participantes do projeto, como: dificuldade de subir e 

descer escadas, limitações sensoriais, queixas visuais e dificuldade de ler e 

escrever.  

 Localização de muitas atividades no 5º piso; o acesso é um impedimento, pois 

a rampa é muito íngreme. 

 O lanche oferecido não é adequado para diabéticos.  

 Não assiduidade de alguns idosos. 

 Baixo envolvimento de alguns docentes com o projeto UniATI. 

 

 Projeto Criar e Tocar 

A avaliação do projeto se deu por meio de aplicação de questionários e, a partir 

da tabulação e análise dos dados, observaram-se as seguintes potencialidades e 

fragilidades:  

Potencialidades 

 Possibilita a transformação social do aluno e de seu círculo familiar com o 

decorrer do tempo de participação no projeto. 

 Pessoas de baixa renda têm acesso à cultura musical. 

 Melhora da autoestima do aluno,  dando-lhe sensação de pertencimento, de 

valor como cidadão. 

 Propicia ao aluno a melhora  no seu processo de aprendizagem no ensino 

regular. 

 Amplia o horizonte dos alunos como cidadãos. 

 Capacita o aluno para a busca de profissionalização como músico. 

 Organização através de planejamentos semestrais compartilhados entre a 

equipe. 

 Revisão e ajuste de materiais didáticos semestralmente, com a equipe de 

professores. 

 Revisão de metodologias de ensino-aprendizagem com o acompanhamento 

dos resultados junto à equipe de professores. 

 Acompanhamento individualizado do processo de ensino-aprendizagem do 

aluno. 
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Fragilidades 

 Falta de instrumentos em quantidade e qualidade, suficientes para atender à 

demanda de alunos. 

 Falta de estrutura quanto ao espaço físico de alguns núcleos para aulas de 

teoria musical e instrumentos. 

 Necessidade de melhora do espaço físico para preparar os alimentos 

oferecidos aos alunos. 

 Falta de salas apropriadas para os ensaios das orquestras. 

 Necessidade de melhor capacitação de parte da equipe de professores em 

relação a conhecimentos específicos da disciplina ensinada. 

4.3. Políticas Acadêmicas 

a) Políticas para o Ensino 

 

Quadro 16 – Potencialidades e fragilidades de acordo com a avaliação realizada pela 

SIA dos cursos referente às políticas para o Ensino 

Curso Potencialidade/ Fragilidades 

Administração 

Potencialidades 
 Nível de satisfação dos alunos em relação à 

operacionalização das disciplinas (60,87%). 
 As metodologias de ensino utilizadas durante as aulas 

(93,48%). 
 A realização de três verificações de aprendizagem ao longo 

do semestre (63,04%). 
 Os recursos didáticos utilizados em sala de aula (91,31%). 
 A média mínima para aprovação de 60 pontos foi considerada 

como justa (60,87%). 
 A política de nivelamento e monitoria adotada pelo curso foi 

considerada como adequada (78,26%). 
 A realização semestral da Avaliação Multidisciplinar foi 

considerada como necessária (65,21%). 
 As Atividades Interdisciplinares foram consideradas 

importantes (58,70%). 

Fragilidades 
 Resistência dos alunos na utilização da Biblioteca Virtual. 
 Baixo interesse dos alunos em atuar nas ações de monitoria.  
 Crescente número de alunos com problemas emocionais e 

com dificuldades de aprendizagem. 
 Baixo número de docentes com conhecimento didático para a 

aplicação de metodologias ativas. 
 Resistência de parte dos alunos na adesão a metodologias 
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ativas e aulas com dinâmicas diferenciadas, sob a alegação 
de que trabalham o dia todo e não possuem disponibilidade de 
tempo para leituras prévias. 

 Baixo nível de leitura dos alunos.  

Agronomia 

Potencialidades 
 Percepção positiva e reconhecimento da UniEVANGÉLICA 

pela comunidade. 
 Investimento em políticas de ensino, pesquisa e extensão pela 

Instituição. 
 Comprometimento da gestão junto aos acadêmicos na 

promoção de eventos. 
 Estímulo aos docentes do curso para implantação de 

metodologias ativas de ensino. 
 Titulação do corpo docente. 
 Fazenda Escola.  

Fragilidades 
 Divulgação das ações desenvolvidas pelo curso junto à 

comunidade. 
 Vários professores desconhecem metodologias ativas de 

ensino. 
 Faltam manutenção e reforma das estruturas na Fazenda 

Escola. 
 Irregularidade no pagamento de bolsas de iniciação científica. 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Potencialidades 
 A comunicação da IES com a comunidade interna. 
 Programa de atendimento aos estudantes. 

Fragilidades 
 Disciplinas de Língua Portuguesa e Metodologia Científica 

oferecidas a distância. 
 Programa de Iniciação Científica não considera as 

particularidades e limitações de cada área. 
 Falta de apoio e incentivo para extensão: o sistema para 

submissão de projetos está cada dia mais dificultado e 
burocratizado, diminuindo a motivação. 

 Faltam programas de apoio à realização de eventos internos. 
 A Política e ações de acompanhamento de egressos foram 

consideradas insatisfatórias, já que não se percebe sistema 
institucional para apoio aos egressos. 

Ciências 
Contábeis 

Potencialidades 
 
Programa de monitoria 
 Oferta de monitoria  semestral. 
 Acompanhamento dos docentes. 
 Realização de monitoria com horários agendados. 
 

Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas: 
pesquisa, iniciação científica, tecnologia, artística e cultural 
 Incentivo à produção científica: Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC e Trabalho de 
Conclusão de Curso - TCC. 

 Participação dos  acadêmicos  no CIPEEX – Congresso 
Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão, promovido pela 
UniEVANGÉLICA. 

 
Divulgação dos cursos, extensão e pesquisa 
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 Compartilhamento de informações de cursos de formação 
continuada na área das Ciências Contábeis. 

 Folder on-line é considerado a melhor forma de divulgação. 

Fragilidades 
 
Programa de monitoria 
 Pouca adesão  ao programa de monitoria. 
 Falta de disponibilidade de horário no período diurno. 

 
Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas: 
pesquisa, iniciação científica, tecnologia, artística e cultural 
 Falta de estímulo à produção científica. 

 
Divulgação dos cursos, extensão e pesquisa 
 Oferta  de cursos de extensão insuficiente. 
 Prazo de entrega dos certificados. 
 Valor dos cursos ofertados. 

Direito/ 
Anápolis 

Potencialidades 
 Professores bem avaliados quanto ao domínio de conteúdo e 

boa prática pedagógica. 
 Houve melhora significativa em relação à reclamação sobre a 

metodologia adotada pelos docentes, conforme pode ser 
verificado na tabulação dos dados do relatório. 

 A relação professor/aluno também melhorou e houve poucas 
reclamações nesse sentido. 

 Critério de avaliação de forma clara e objetiva. 
 Domínio de conteúdo. 
 Avaliações compatíveis com o conteúdo ministrado. 
 Devolutiva das provas e trabalhos em tempo hábil. 
 Professores motivados. 

Fragilidades 
 De 47 docentes do curso de Direito que foram avaliados, 08 

apresentaram problemas referentes ao relacionamento 
professor/aluno e foram considerados como mal-educados, 
arrogantes e de difícil trato. 

 Em relação à metodologia empregada, 13 professores do 
curso ainda apresentam problemas relacionados à prática 
pedagógica. 

 04 professores do curso não cumprem o horário previsto para 
início e término das aulas, chegam sempre atrasados e 
liberam as suas respectivas turmas mais cedo. 

 Houve reclamações consistentes em relação ao site e a 
plataforma do EAD – Educação a Distância. 

Direito – 
Campus Ceres 

Potencialidades 
 Para o ensino existe um quadro docente coeso com interesse 

voltado para o desenvolvimento do aluno. 
 Quanto aos professores, houve um maior envolvimento destes 

no processo de ensino em relação aos encontros 
pedagógicos, disponibilização dos planos de aula e de ensino, 
participação na logística de eventos associado tanto à teoria 
quanto à prática. 

 Ampla possibilidade para o ensino com material de pesquisa 
adequado para as áreas jurídicas na Instituição e na região. 

 Disposição e vontade do quadro docente e discente em 
participar do ensino, da pesquisa e da extensão, com foco em 
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projetos interdisciplinares. 
 Investimento institucional na evolução do conhecimento e em 

práticas pedagógicas contextualizadas. 
 Convênios com o Judiciário. 

Fragilidades 
 Poucos professores com titulação stricto sensu. 
 Baixa produção de trabalhos científicos de impacto. 
 Pouco tempo do corpo docente disponível para a produção 

científica transformadora de realidades locais e regionais. 

Enfermagem 

Potencialidades 
Projeto pedagógico de curso (PPC) 
 O PPC apresenta de maneira clara o comprometimento e a 

interação do curso com o contexto socioeconômico, 
epidemiológico, educacional, cultural e político loco-regional. 

 O perfil do egresso expressa de maneira clara as competências 
do Enfermeiro, previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 
as atribuições e funções do enfermeiro no âmbito da política de 
promoção a saúde, além do comprometimento com 
atendimento às demandas da população e mudança do perfil 
epidemiológico local e regional.  

 Os objetivos do curso atendem  às DCNs,   mostram coerência 
com a estrutura curricular e o contexto educacional, articulando-
se também com  as  metas do pacto pela vida, voltadas para 
realidade epidemiológica da microrregião. 

 O curso de Enfermagem adota várias estratégias, práticas 
pedagógicas e metodologias na tentativa de abolir a dicotomia 
teoria e prática, por meio de  diálogo entre as 
disciplinas,   matriz  integradora e   interdisciplinaridade. 

 O estágio curricular supervisionado, as atividades 
complementares, o trabalho de conclusão de curso  (TCC) e as 
atividades de extensão estão 
previstas,   regulamentadas,   institucionalizadas e 
implantadas  de forma excelente, apresentando  ações de 
integração ensino-serviço-comunidade. 

 O curso de Enfermagem possui convênios com instituições da 
rede de saúde local, tanto públicas quanto privadas, permitindo 
aprendizagem em todos os níveis de atenção à saúde e a 
formação do enfermeiro generalista, como previsto nas DCNs.  

 
Planos de ensino,  oferta de monitorias e introdução à análise 
de conteúdos das disciplinas pelos docentes 
 Planos de ensino bem elaborados, conteúdos  coerentes com 

as ementas, bibliografias  básica e complementar atualizadas, 
disponíveis na biblioteca em quantidade excelente.  

 Os planos de ensino apresentam cronograma, 
descrição  de  formas de avaliação e atividades integradoras do 
curso. 

 
Resultados do ENADE 2016 
 Bom desempenho dos alunos  nas questões discursivas. 
 Em todas as  questões do questionário do estudante, a 

proporção de respostas “concordo totalmente”  foi superior ao 
Estado, Região Centro-Oeste e Brasil. 

Fragilidades 
Projeto pedagógico de curso (PPC) 



100 
 

 Falta clareza em alguns trechos do PPC. 
 Não há   disponibilidade  plena para implantação 

das  Tecnologias de Informação e Comunicação-TICs no 
processo ensino-aprendizagem por   deficiência  da rede de 
acesso à internet, que não comporta ainda todas as 
ações  previstas  pelo curso. 

 Os alunos não conseguem  acompanhar  todas as atividades 
de nivelamento  por falta de disponibilidade  de tempo para 
frequentá-las. 

 
Planos de ensino,  oferta de monitorias e introdução à análise 
de conteúdos das disciplinas pelos docentes 
 Falta  de adesão ao  padrão de  formatação dos  planos de 

ensino. 
 Falta de pontualidade  na entrega dos planos  à secretaria 

setorial. 
 

Resultados do ENADE 2016. 
 Alguns fatos e características de alunos e  do modelo de 

ensino  mostraram impacto negativo no desempenho  e  nas 
notas do ENADE 2016, como: falta de responsabilização dos 
estudantes nos desdobramentos do CPC. 

  O  Modelo  Conteudista da  Prova ENADE 
2016   é  contraditório  às  práticas pedagógicas  integradoras e 
às metodologias ativas  incentivadas atualmente.  

 Alunos apresentam deficiência na formação básica e pouca 
disponibilidade para participar do programa de nivelamento. 

 Baixo desempenho do aluno  na resolução de 
questões  objetivas. 

Engenharia 
Civil 

Potencialidades 
 Professores preparados e motivados. 
 Matriz, ementas, PPC e planos de ensino revisados. 
 Plataforma do EaD eficiente. 

Fragilidades 
 Relação de bibliografia defasada. 
 Número reduzido de pesquisa e extensão. 
 Baixo acesso dos alunos à plataforma EaD. 
 Pouca procura, pelos alunos, das monitorias. 
 Falta de inovação, por parte dos docentes, no uso de recursos 

didático-pedagógicos. 

Engenharia de 
Computação 

Potencialidades 
 Equipe qualificada e permanente para acompanhamento das 

atualizações nos requisitos legais. 
 Elaboração e/ou atualização de regulamentos, regimentos, 

editais e resoluções para todas as ações efetivadas no âmbito 
do curso. 

 Programa de Monitoria amadurecido para disciplinas de maior 
complexidade. 

 Todos os períodos possuem um membro do NDE como 
responsável pelo acompanhamento didático-pedagógico. 

 Evento semestral que incentiva o desenvolvimento de trabalhos 
acadêmico-científicos. 

 Geração de produtos que fazem uso de padrões e 
metodologias requeridas pelo mercado de trabalho. 

 Geração de produtos que atendem às demandas internas do 
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curso: aplicativos para gerência de eventos do curso (SITES), 
monitoria e geração de provas do simulado. 

 Eventos que oportunizam os trabalhos artísticos e culturais dos 
alunos – (SITES – Momento cultural). 

 Eventos para discussão de temas emergentes, que 
oportunizam a participação, inclusive, de egressos (MeetUp). 

 Participação na Semana Cidadã com oferta de duas oficinas 
para a comunidade externa. 

 Realização do seminário InFormação para divulgação das 
atividades internas e resultados da autoavaliação do curso. 

Fragilidades 
 A regulamentação do INEP em relação ao conteúdo de 

formação geral do ENADE, não está em conformidade com as 
DCNs de Engenharia de Computação. 

 O alunado faz o uso das monitorias somente em períodos 
críticos. 

 Dificuldade do alunado em participar de ações de extensão 
externas à IES. 

Engenharia 
Elétrica 

Potencialidades 
 Acompanhamento dos alunos. 
 Aulas práticas laboratoriais com divisão de turma. 
 Semanas de Engenharias com palestras, minicursos e oficinas 

voltadas para o curso. 
 Biblioteca com amplo acervo de livros. 
 Projetos de iniciação científica. 
 Formação de equipes representativas do curso (Diretório 

Acadêmico e Atlética). 
 Programas de estágio na área de Engenharia Elétrica. 
 Retroalimentação das informações: sugestão que seja passada 

essa lista 2 vezes por semestre para verificar se houve 
melhoria. 

 Intercâmbio. 
 Estágios. 
 Dupla diplomação. 
 Pós-graduação. 
 Bolsas de estudos. 

Fragilidades 
 Tratamento de forma superficial dos conteúdos de Física. 
 Semana de Engenharia semestral (mudar para anual). 
 Estruturação dos laboratórios para atendimento às disciplinas 

que tenham aulas práticas, em especial as profissionalizantes. 
 Alto valor das mensalidades. 
 Não formação de turmas. 

Engenharia 
Mecânica 

Potencialidades 
 Existência de política institucional de incentivo à pesquisa 

técnica/tecnológica e científica. 
 Apoio institucional na gestão e aprovação de projetos de 

extensão. 
 Realização semestral de seminário de atualização de práticas 

docentes. 
 Política institucional de investimento em laboratórios dos 

cursos. 
 Atuação da Subcomissão Externa de Avaliação (SEA) como 

apoio aos cursos. 
 Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso atuante junto aos 
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docentes e discentes. 
 Incentivo permanente ao aprendizado significativo que permita 

ao discente do curso atuar no mercado de trabalho e promover 
crescimento pessoal. 

Fragilidades 
 Sistemática de avaliação de aprendizagem como ferramenta de 

diagnóstico e retroalimentação do processo de ensino-
aprendizagem. 

 Sistematização e apoio logístico para realização de práticas de 
visitas técnicas junto ao setor industrial e feiras em Anápolis e 
região. 

 Consolidação/realização de projetos culturais e artísticos 
envolvendo as comunidades interna e externa. 

 Ampliação dos projetos de Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCCs) com participação e aplicação junto à comunidade 
externa. 

 Preparação/formação docente para realizar e orientar projetos 
de pesquisa. 

Farmácia 

Potencialidades 
 Titulação do Corpo docente (84% de mestres e doutores).  
 Infraestrutura técnica e administrativa adequada. 
 Alunos interessados e comprometidos com atividades 

extensionistas. 
 Corpo docente bem avaliado pelos discentes (1º e 2º períodos). 

Fragilidades 
 Falta de integração dos docentes e corpo gestor no 

monitoramento de desempenho e frequência dos alunos, 
impedindo a construção e avaliação do perfil dos alunos de 
cada período do curso e ações sobre os problemas detectados. 

 Desempenho dos alunos do curso nas questões do ENADE 
abaixo da média nacional observada.  

 Registro inadequado e insuficiente das atividades realizadas 
pelo curso (monitorias, eventos científicos etc). 

 Atividades de nivelamento (monitorias) insuficientes, por 
indefinição das fragilidades dos alunos ingressantes. 

Fisioterapia 

Potencialidade 
 Todas as políticas institucionais estão contempladas no PPC, 

até mesmo porque o Projeto Pedagógico do curso passou por 
reformulação e já atendeu às exigências institucionais. 

Fragilidades 
 Não foi observado. 

Odontologia 

Potencialidades 
 Currículo flexível e interdisciplinar em acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 
 Alto número de projetos de PBIC aceitos. 
 Ótimos resultados com as ações do NAPEDD. 

Fragilidades 
 Produção vídeos como estratégia de utilização das TICs. 
 Vagas remanescentes de monitoria. 
 Participação incipiente de egressos. 

Pedagogia 

Potencialidades 
 Retorno do Programa de monitoria voluntária. 
 Consolidação da Mostra Científica realizada semestralmente e 

com a participação de 100% dos acadêmicos. 
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 Consolidação do Projeto de Extensão "Parceiros do Bem". 
 Boa comunicação da Instituição e do curso com a comunidade 

interna no retorno das avaliações  e consequentemente 
diminuição das reclamações junto à Ouvidoria. 

 Excelente avaliação do curso envolvendo: currículo, 
metodologias de ensino, relação professor-aluno, planos de 
ensino, processo ensino-aprendizagem, avaliação da 
aprendizagem, apoio à participação em programas, projetos ou 
atividades de extensão, projetos de iniciação científica. Em 
todos estes aspectos, o curso obteve índices entre 56,10% a 
100% no item concordo plenamente. 

 Programas de acolhimento aos acadêmicos e de acessibilidade 
pedagógica com 100% de aprovação. 

 Programas, projetos e atividades de extensão universitária com 
71% de aprovação. 

 Oportunidades oferecidas aos acadêmicos para participação 
em eventos internos ou externos à Instituição, com 95,24% de 
aprovação. 

Fragilidades 
 Pouca participação de acadêmicos em programas de pesquisa 

promovidos pela Instituição. 
 Ausência de política efetiva e ações de acompanhamento de 

egressos. 

Psicologia 

Potencialidades 
Corpo docente: 
 Domínio, segurança e clareza de conteúdo. 
 Aulas com conteúdo contextualizado. 
 Estratégias de ensino diversificadas. 
 Apresenta e discute os planos de ensino. 
 Aulas bem planejadas. 
 Relaciona o conteúdo com a prática profissional. 
 Estímulo ao questionamento. 
 Assiduidade. 
 Atende às dificuldades do aluno e esclarece dúvidas. 
 Exige dedicação aos estudos. 
 Articula conhecimento teórico/prático. 
 Utiliza o Lyceum. 
 Promove clima favorável ao aprendizado. 
 Conduz a aula de forma a manter o interesse do aluno. 
 Habilidade para administrar conflitos. 
 Mantém clima de cordialidade e respeito mútuo. 
 Disponibilidade para atender ao aluno fora do horário de sala 

de aula. 
 O conteúdo cobrado nas provas corresponde ao conteúdo 

ministrado. 
 Clareza nas questões das avaliações. 
 Feedback dos resultados. 
 Adota postura ética. 
 Professores flexíveis, que sabem ouvir a opinião e necessidade 

dos alunos. 

Fragilidades 
 Desequilíbrio entre a prática pedagógica dos professores, 

alguns muito flexíveis e outros muito exigentes. 
 Uso excessivo da metodologia de seminários. 
 Casos específicos de professores que não respondem às 
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dúvidas dos alunos. 
 Casos específicos de professores com oscilações de humor. 
 Casos específicos de professores que não possuem domínio de 

sala de aula – comportamento. 

Cursos 
Superiores de 

Tecnologia 

Potencialidades 
 Os eventos tiveram boa participação do público interno e 

externo. 
 As atividades tiveram relevância para a comunidade em geral, 

tendo em vista os temas abordados. 
 Desenvolvimento de atividades em parceria com o Brasil Park 

Shopping. 
 

Fragilidades 
 Falta de conhecimento, pela comunidade, da existência do CST 

Design de Interiores. 
 Falta de verba para realização de uma atividade de maior 

abrangência. 

 

b) Políticas institucionais de apoio à pesquisa 

Nas análises das políticas de pesquisa institucional do Centro Universitário de 

Anápolis foram levantadas, de maneira geral, necessidades  que envolvem 

mecanismos de incentivo à produção científica dos doutores, assessoria técnica para 

abertura de novos programas de pós-graduação, reestruturação e readequação das 

atividades da Coordenação de Pesquisa. 

 Potencialidades 

 Há doutores com produção científica de qualidade, possibilitando a abertura de 

novos Programas de Pós-Graduação (PPG). 

 Total apoio da Mantenedora para reestruturação da pesquisa em âmbito 

institucional e formação de novos PPGs. 

 O Programa de Bolsas de Iniciação Científica já conta com mecanismo para 

ampliar a produção científica. 

Fragilidades 

 Ausência de carga horária prevista para que os doutores possam aumentar 

sua produção científica. 

 Ausência de incentivo à publicação, seja na tradução e/ou publicação em 

periódicos com Qualis superior. 

 Ausência de parecer técnico para realização de novas propostas de pós-

graduação. 
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 Ausência de vinculação dos Programas de Bolsas de Iniciação Científica 

(PBIC) com a pós-graduação stricto sensu. 

 Os padrões do PBIC institucional estão fora dos padrões nacionais. 

 Demora na certificação do PBIC para todos os envolvidos (alunos de IC, 

orientadores e avaliadores). 

 Atividades excedentes na Coordenação de Pesquisa, que necessitam ser 

remanejadas e/ou criadas: Coordenação do stricto sensu e Portal de 

Periódicos da UniEVANGÉLICA. 

 Os setores gerenciados pela Coordenação de Pesquisa, CEP e CEUA 

necessitam de reestruturação e consolidação. 

O Programa de Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente 

(PPSTMA) foi avaliado apresentando os seguintes resultados. 

Potencialidades 

 Divulgação de eventos nacionais e internacionais. 

 Criação dos grupos de trabalho. 

 Realização anual do Simpósio de Ciência e Tecnologia, que está na sua 7ª 

edição. 

 Incentivo à publicação coletiva, além das individuais. 

 Alteração do modelo de defesa de dissertação com ênfase em publicações 

de artigos em pré-defesa, anterior à qualificação (turma iniciada em 2015). 

 Controle semestral dos trabalhos produzidos individualmente ou por grupos 

de trabalho e encaminhamento para publicação. 

 Disponibilidade de uma relação de periódicos-alvo para publicação, com 

ênfase em Ciências Ambientais. 

 Direcionar todas as disciplinas para um diálogo com o campo das Ciências 

Ambientais, bem como os artigos resultantes do final de cada disciplina. 

 Internacionalização e indexação da Revista Fronteiras. 

 Aprovação de editais de fomento à pesquisa: FAPEG e CAPES. 

 Aprovação de bolsas para alunos: CAPES E FAPEG. 

Fragilidades 

 Necessidade de mais oportunidades de bolsas e apoio financeiro da 

Instituição à participação nos eventos. 
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 Disciplinas com carga horária insuficiente. A sugestão foi aumentar a carga 

horária de disciplinas específicas do curso e substituir algumas disciplinas 

optativas. 

 Necessidade de melhorar a interdisciplinaridade com a temática tratada no 

PPSTMA. 

 Poucas reuniões com o corpo discente. 

 Promoção de maior número de atividades complementares. 

 Promoção de atividades integradas em Sociedade, Tecnologia e Meio 

Ambiente, incluindo atividades de campo nas disciplinas propostas no 

PPSTMA. 

 Falta de espaço para ampliar laboratórios e instalação de um miniauditório 

específico para o PPSTMA. 

Em relação ao CEP, foi possível identificar que houve redução do tempo de  

(em dias) dos protocolos de pesquisa no Sistema CEP/CONEP, de 124 dias em 2015 

para 50 dias em 2016, sendo que 61% dos protocolos de pesquisa avaliados em 2016 

tiveram seu tempo de tramitação em até 30 dias, conforme determina a Resolução 

466/12 do CNS. Foram realizadas reuniões com maior periodicidade no ano de 2016 e 

com maior número de relatores. Houve uma diminuição da ausência de relatores por 

reunião; contudo, a frequência dos mesmos em 2016 permaneceu baixa, na faixa de 

10 a 40% das reuniões de colegiado. 

Potencialidades 

 Quantidade de relatores no CEP. 

Fragilidades 

 Deficiência no cumprimento de prazo (30 dias) em todos os projetos 

avaliados, conforme determinado pela CONEP.  

 Frequência dos relatores nas reuniões de colegiado do CEP. 

c) Políticas de Extensão e Ação Comunitária 

 

As atividades de extensão institucionais foram avaliadas por meio de 

questionários. No total foram realizadas  787 avaliações, em instrumento específico. 

Os dados provenientes das avaliações foram analisados e a seguir estão 

apresentados os resultados. 
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Potencialidades 

 Interdisciplinaridade durante as atividades extensionistas. 

 Relevância acadêmica: oportunidade de aplicação da teoria à prática. 

 Importância na formação dos discentes. 

 Relevância social: as ações extensionistas desenvolvidas levam em conta 

as necessidades das comunidades alvo. 

 Organização geral das atividades. 

 Disponibilidade de meio(s) de transporte(s) de qualidade para os 

deslocamentos dos docentes e discentes nos Projetos Institucionais que 

são desenvolvidas em outras cidades e/ou Estados. 

 Organização geral das atividades. 

 Sinalização das atividades. 

 Disponibilidade de meio de transporte adequado para o deslocamento – 

Projeto Institucional  UniEVANGÉLICA CIDADÃ Itinerante, Uma semana 

para Jesus  e Projeto Institucional UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante – 

Amazônia Educação, Saúde e Cidadania. 

 Interdisciplinaridade durante as atividades extensionistas. 

 Importância na formação dos discentes. 

 Importância para a carreira docente. 

 Relevância dos atendimentos prestados à comunidade. 

 As ações extensionistas desenvolvidas levam em consideração as 

necessidades das comunidades alvo. 

 

Fragilidades 

 Insuficiente democratização do conhecimento acadêmico e a participação 

efetiva da comunidade na atuação das atividades realizadas. 

 Baixa produção científica resultante das atividades realizadas. 

 Limitações no provisionamento de recursos físicos, materiais, humanos e 

financeiros pela Instituição, para o desenvolvimento das ações extensionistas. 

 Provisionamento de recursos físicos, materiais, humanos e financeiros pela 

Instituição, para o desenvolvimento das ações extensionistas. 

 Limpeza dos espaços durante as ações. 

 Segurança. 

 Acomodações utilizadas durante o Projeto Institucional UniEVANGÉLICA 

CIDADÃ Itinerante - Uma semana para Jesus  e Projeto 
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Institucional  UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante - Amazônia Educação, Saúde 

e Cidadania. 

 Socialização do saber acadêmico. 

d) Comunicação com a Sociedade 

A Instituição realiza a comunicação com a sociedade por meio do 

Departamento de Comunicação e Marketing. As ações de comunicação são 

constantemente avaliadas e, a seguir, são apresentadas as potencialidades e 

fragilidades. 

 

Potencialidades 

 As redes sociais têm se constituído em importante canal de comunicação com 

a sociedade nos perfis oficiais. São 57.878 seguidores no Facebook e 10.300 

no Instagram. 

 Atendimento na central telefônica nos três períodos (matutino, vespertino e 

noturno). 

 Seriedade nas respostas das solicitações/reclamações enviadas ao “Fale com 

o Reitor” e “Fale com Presidente”. 

 

Fragilidades 

 Divulgação tardia do processo seletivo da Instituição. 

 Campanhas pouco atrativas e com linguagem inadequada ao público alvo.  

 Campanhas de rádio e televisão da Instituição em horário inadequado para o 

público alvo. 

 Página da Instituição pouco atrativa. 

 

e) Políticas de Atendimento aos discentes 

A UniEVANGÉLICA avalia sua política de atendimento ao discente com o 

objetivo de melhorar e implantar processos que otimizem o tempo e a qualidade de 

atendimento aos alunos no que se refere às suas demandas administrativas, 

pedagógicas e sociais. 

 

 UniSOCIAL 

Potencialidades 
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 No ano de 2016, foi criado o programa de Parcelamento Estudantil PRAVOCÊ, 

possibilitando os alunos pagar 50% da mensalidade durante o curso e, o 

restante dos 50% após a conclusão do curso, sem cobrança de juros.  

 Entre os anos de 2013 a 2016 foram beneficiados um total de 31.077 nos 

programas de bolsas de estudo, sendo 4.836 pelo Prouni, 6.000 bolsas 

Filantropia, 4.292 bolsas da OVG, 13.749 via FIES e 155 do Parcelamento 

Estudantil PRAVOCÊ. 

Fragilidades 

 Durante avaliações da SEA, alguns alunos relataram dificuldade de informação 

relativa a bolsas de estudo. 

 

 Nivelamento 

Potencialidades 

 Flexibilidade de horários. 

 Fácil acesso. 

 Incorporação das novas tecnologias da informação e comunicação no cotidiano 

acadêmico (EaD). 

 Suporte às disciplinas de primeiro período. 

 Suporte às turmas em final de curso (presencial). 

 

Fragilidades 

 Quantidade de conteúdo limitada. 

 Pouca diversidade de disciplinas. 

 Falta de incentivo à participação. 

 Ausência de exercícios de acordo como o grau de dificuldade do aluno. 

 

 Ouvidoria 

Potencialidades 

 Existência do UniATENDER para suporte e funcionalidade da Ouvidoria Geral. 

 Canal aberto com gestores da Mantenedora, Reitoria, direções de cursos e 

outros setores de apoio institucional, para encaminhamento e resolução dos 

conflitos registrados na Ouvidoria Geral. 
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 Canal aberto, tanto no UniATENDER quanto na Ouvidoria Geral, para o 

relacionamento e desenvolvimento de parceiras com as lideranças estudantis 

(DAs, Atléticas e Ligas). 

 Participação e intermediação na resolução de problemas: financeiros, conflitos 

envolvendo discentes, docentes e Mantenedora.  

Fragilidades 

 Estrutura física não adequada (ausência de sala com maior privacidade para 

atendimento pessoal). 

 Ausência de instrumento de divulgação da Ouvidoria Geral no campus da 

UniEVANGÉLICA (Anápolis e Ceres). 

 Ausência de terminais eletrônicos da Ouvidoria Geral instalados 

estrategicamente na UniEVANGÉLICA (campus Anápolis e  Ceres). 

 

 Programa de Acompanhamento e Atendimento de Egressos 

Potencialidades 

 A Instituição tem uma imagem positiva entre os egressos. 

 Satisfação com os cursos de graduação. 

 Empregabilidade. 

 Contribuição da graduação para a trajetória profissional. 

 85,1% avaliam o curso de graduação como bom ou ótimo. 

 65% consideram que a graduação contribui de maneira significativa para a 

carreira profissional. 

 67% exercem, no momento, atividade profissional ligada ao curso de 

graduação. 

 
Fragilidades 

 O egresso não dá continuidade em sua relação com a UniEVANGÉLICA. 

 Ausência de relatos de carreira acadêmica e produção científica. 

 Não demonstração de interesse pela formação continuada na Instituição. 

 53% dos egressos não fizeram pós-graduação. 

O Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) identificou como 

fragilidade em reuniões de colegiado dos cursos e da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) a existência de uma política de egressos inconstante e marcada pelo crescente 
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afastamento dos ex-alunos em relação à Instituição. Para atender a essa demanda, as 

assessorias da Pró-Reitoria Acadêmica, mais especificamente a de Atendimento ao 

Discente e Acompanhamento de Egressos e a de Comunicação e Nivelamento, 

planejaram ações a serem realizadas durante os anos de 2015, 2016 e 2017. As 

propostas são: institucionalização de uma política de egressos; aplicação de 

questionários para traçar perfil dos egressos da UniEVANGÉLICA; promover e 

encorajar na graduação – por meio dos Núcleos Docentes Estruturantes - políticas que 

aproximem os egressos de seus cursos de origem. 

Durante o ano de 2015, duas ações já se concretizaram: aplicação de 

questionários para estabelecer o perfil dos egressos; elaboração de uma pré-proposta 

de política institucional de egressos, já colocada em debate no Conselho Acadêmico 

Superior (CAS) no dia 17/12/2015; apresentação do resultado dos questionários em 

reunião do CAS no dia 17/12/2015. 

Por meio do sistema Lyceum foram enviados questionários eletrônicos aos 

egressos dos cursos de graduação que coloram grau no período de janeiro de 2010 a 

outubro de 2015. O instrumento é composto por 17 questões que coletam dados 

pessoais, aspectos da situação profissional do egresso e a percepção que o ex-aluno 

tem da graduação que cursou e da UniEVANGÉLICA. Foram recebidas 613 respostas 

ao instrumento enviado. 

Entre os aspectos levantados sobre os egressos do período indicado, 

encontram-se os seguintes: 

 63,2 % são do sexo feminino. 

 58,1% entraram no mercado de trabalho em menos de um ano. 

 67,1 % trabalham em suas áreas. 

 35,8% trabalham no setor privado. 

 78,4% ganham até 5 salários. 

 73,1% estão satisfeitos com a profissão. 

 64,3% acreditam que o curso colaborou para o seu desenvolvimento. 

 5,4% fizeram pós-graduação na UniEVANGÉLICA e 22,4%, em outras IES. 

Mesmo com somente 5,4% tendo feito pós-graduação na UniEVANGÉLICA, 

mais de 50% do universo investigado é de pós-graduados: 46,6% especialistas; 3,8% 

mestres; 0,2% doutores; 0,7% pós-doutores. A seguir, estão apresentados e 

analisados os dados obtidos na pesquisa. 
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Gráfico 12: Conceito atribuído ao curso pelos egressos entrevistados - 2015 

 

 Gráfico 13: Avaliação da UniEVANGÉLICA pelos egressos entrevistados - 

2015. 

 

 

Diante desses resultados, percebeu-se como potencialidades a satisfação do 

ex-aluno com a graduação cursada; o engajamento do egresso no mercado de 

trabalho em menos de um ano; e o baixo índice de rejeição à Instituição. Entretanto, 

opõe-se a esses indicadores, uma fragilidade: 73,4% dos egressos não mantêm 

nenhum contato com a UniEVANGÉLICA depois de formados. 

 Núcleo de Acessibilidade 

Potencialidades 

 Comissão de Acessibilidade e Inclusão multiprofissional e membros da 

Instituição e da comunidade externa, motivados para contribuir com o 

desenvolvimento do Núcleo. 
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 Interface com o curso de Psicologia, que oferece, pelos estagiários, “Plantão 

Psicológico”, além da possibilidade de realizar pesquisas e ações junto ao 

público alvo. 

 Possibilidade de dispor dos serviços dos diversos laboratórios dos cursos: 

Laboratório de Habilidades da Psicologia; Laboratório de Pedagogia; UniFisio, 

Laboratórios de Fisioterapia; Laboratório de Habilidades Médicas, entre outros. 

 Ampliação da estrutura física do Núcleo e Sala de Recursos. 

Fragilidades 

 Necessidade de um profissional tradutor/intérprete de Libras lotado no Núcleo 

de Acessibilidade. 

 Necessidade de profissionais com carga horária disponível para dar suporte às 

demandas do Núcleo (Psicólogo, Pedagogo e áreas afins). 

4.4. Políticas de Gestão 

a) Políticas de Pessoal 

 Corpo Docente 

Potencialidades 

 Realização semestral de atividades formativas para professores em exercício e 

professores ingressantes.  

 Temáticas diversificadas propostas por gestores e professores, resultado da 

autoavaliação institucional.  

 Participação de gestores, professores e representantes estudantis.  

 Melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem e das relações 

interpessoais entre professores, acadêmicos e gestores.  

Fragilidades 

 Alguns professores não comparecem aos programas de formação continuada 

promovidos pela Instituição.  

 Dificuldade em atender a todas as demandas de formação didático-pedagógica 

propostas por professores e gestores. 

 Dificuldade de promover formação continuada ao longo do semestre letivo. 

 Limites quanto ao efetivo acompanhamento da implementação das ações 

propostas pelos participantes de eventos de formação continuada.  
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 Resistência quanto à implementação de melhorias por parte de alguns 

professores.  

 Necessidade de aperfeiçoar a avaliação dos impactos das atividades de 

formação continuada, promovidas nos seminários de formação docente, e em 

outras ações nos processos ensino-aprendizagem e nas atividades de gestão.  

 

 Corpo Técnico-Administrativo 

Potencialidades 

 Corpo técnico-administrativo empenhado em suas funções. 

 Reconhecimento, por parte da comunidade acadêmica, do efetivo trabalho da 

equipe técnica de laboratórios e outros espaços de aprendizagem. 

 Profissionais qualificados, dedicados, atenciosos e com muitos anos de 

experiência.   

Fragilidades 

 Dificuldade em atender a todas as demandas de formação continuada. 

 Necessidade de aperfeiçoar os processos de avaliação do desempenho dos 

profissionais técnico-administrativos.  

 Falta de plano de progressão na carreira.  

 Deficiência na comunicação interna.  

 Deficiência no fluxo de processos (documentos físicos, sistema burocrático).  

 O Arquivo ainda é descentralizado e não consta com sistema digitalizado.  

 Processos internos burocráticos, centralizados e de resolutividade lenta.  

b) Organização e Gestão da Instituição 

Quadro 17 – Potencialidades e fragilidades de acordo com a avaliação realizada pela 

SIA dos cursos, referente à Organização e Gestão da Instituição 

Curso Potencialidades/Fragilidades 

Administração 

Potencialidades 
 Boa navegabilidade e usabilidade do sistema Lyceum. 
 Facilidade na exportação de dados e diversidade de 

relatórios. 
 Sistema de processos on-line para autoatendimento do 

aluno na solicitação de serviços e geração de boletos 
bancários. 

 Versão mobile para utilização via smartphone na versão 
do aluno. 

 Diário eletrônico para o professor. 

Fragilidades 
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 Baixa capacidade de armazenamento de arquivos 
postados pelo professor. 

 No caso de disciplinas com carga horária dividida entre 
teórica e prática o sistema não integraliza as faltas todas 
de uma vez. 

 O sistema não permite a postagem de links, é necessário 
colar os links num arquivo para upload. 

 O sistema não possui versão mobilephone para uso do 
professor. 

 Não possui a opção “marcar todas” na horizontal, no caso 
de alunos que faltam a todas as aulas. 

Agronomia 

Potencialidades 
 Comprometimento da gestão junto aos acadêmicos. 
 NDE atuante. 
 Equipes de trabalho coesas, bem articuladas com o 

gestor, o que permite melhor dinâmica do trabalho quanto 
às questões de infraestrutura e didático-pedagógicas do 
curso.  

 Gestão participativa. 

Fragilidades 
 Falta de compromisso/envolvimento de parcela dos 

acadêmicos, sobretudo, em relação ao ENADE. 
 Faltam ações contínuas e específicas de formação de 

professores com foco na elaboração de questões e 
metodologias ativas de ensino. 

 Autonomia dos cursos na construção das matrizes 
curriculares. Falta discussão quanto à elaboração ou 
alteração de matrizes. 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Potencialidades 
 Para os docentes, a organização e a agilidade no 

atendimento diversificado de documentos disponibilizados 
no sistema acadêmico foram consideradas satisfatórias e 
descomplicadas. 

 Discentes consideram a organização e a informatização 
do Lyceum como satisfatória, mas solicitaram publicação 
do horário das postagens dos professores, assim como o 
aumento da capacidade de postagens para arquivos 
maiores, mais “pesados”. 

 Quanto à agilidade no sistema, os discentes 
consideraram satisfatório, mas pediram o retorno da 
possibilidade de se ver o gráfico de desempenho do 
aluno. 

 Discentes consideraram a agilidade no atendimento e 
diversificação de documentos disponibilizados no Lyceum 
como satisfatórios. 

Fragilidades 
 Em torno de 50% dos docentes e dos discentes 

consideraram a informatização do sistema Lyceum como 
Regular, já que os bancos de dados, segundo eles, são 
muito pesados, com navegação complicada, muitos 
cliques, além do fato que a chamada em sala de aula 
depende diretamente da conexão com a Internet, nem 
sempre permitida. 

 Os docentes também consideraram a agilidade no 
atendimento e organização no sistema Lyceum regular, 
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uma vez que as presenças demoram em serem 
atualizadas. 

 Os discentes alegaram que percebem dificuldades em 
encontrar alguns documentos no Lyceum. 

 Os discentes demonstraram insatisfeitos com o processo 
de rematrícula no sistema Lyceum devido à falta de 
orientação e travamento, além de pedirem melhoramento 
na versão do site para baixar arquivos no celular. 

 Os professores reclamaram de não ser possível consultar 
os lançamentos de frequências por disciplinas. 

 Os docentes consideraram a metodologia de lançamentos 
de conteúdos demorada, repetitiva e sem possibilidade de 
o aluno ver os conteúdos anteriores, pois não se permite 
visualização do todo. 

Ciências Contábeis 

Potencialidades 
 Organização. 
 Informação. 
 Informatização. 

Fragilidades 
 Agilidade no atendimento ao discente. 
 Diversificação  de documentos disponibilizados. 

Direito/Ceres 

Potencialidades 
 A união do grupo de gestão (corpo docente, 

administrativo, membros dos colegiados e corpo discente 
em geral) e o compromisso da Reitoria e Mantenedora em 
torno da busca de melhorias para o curso. 

 O investimento permanente que a Instituição faz na busca 
do aperfeiçoamento do sistema de avaliação. 

 Realização das autoavaliações do campus. 
 O seminário realizado pela PROACAD sobre 

autoavaliação, com a participação de todos os diretores e 
alguns professores e membros dos colegiados dos cursos 
do Centro Universitário, para aperfeiçoar o instrumento 
on-line de avaliação. 

 O serviço democrático e acessível da Ouvidoria e o 
serviço “Fale com o Reitor”, que contribuem para 
completar a autoavaliação diariamente. 

 O encaminhamento e respostas para as reclamações 
feitas por meio de todos os canais que são devidamente 
registradas, avaliadas e sanadas. 

 A criação de um caderno de registro de ocorrências e 
solicitações onde o aluno expressa suas necessidades e 
impressões sobre todos os segmentos do curso, cujas 
solicitações são conhecidas e solucionadas ou 
encaminhadas no prazo de uma semana. 

Fragilidades 
 A cultura da autoavaliação para aperfeiçoamento docente 

e institucional permanece como um ponto a ser 
trabalhado. 

 Falta experiência para tratar dados e avaliar resultados. 
 A participação dos alunos nas reuniões dos colegiados: 

apesar da participação ativa, ainda precisam trazer 
maiores sugestões. 

 O plano de melhorias contínuas para o Campus Ceres na 
sua execução é burocrático, lento e não conta cum um 
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cronograma de execução, nem justificativas sobre a não 
realização das demandas solicitadas. . 

 Falta de autonomia do campus para fazer as mudanças 
necessárias. 

Enfermagem 

Potencialidades 
 A grande maioria dos  docentes  apresenta assiduidade e 

pontualidade nas aulas e outras atividades pedagógicas. 
 A grande maioria dos  docentes  mostra bom 

relacionamento  com a equipe de trabalho. 
 Os docentes estão abertos ao aprimoramento e  adesão 

ao plano de melhoria do curso. 
 O curso possui  estrutura física ótima, tanto em relação às 

áreas destinadas às atividades pedagógicas, quanto às 
áreas administrativas e para atendimento individualizado 
de estudantes. Há de se levar em conta  a estrutura do 
Centro Universitário com áreas de apoio e outros espaços 
como: biblioteca, secretaria geral, UniATENDER, 
UniSOCIAL, Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI), 
Núcleo de Acessibilidade, área de convivência, 
lanchonete, parque aquático, pista de atletismo, 
auditórios, ginásio de esportes e outros. 

 O colegiado apresenta bom funcionamento, com reuniões 
ordinárias e boa participação  nas reuniões 
extraordinárias, bem como tem voz  e participação nas 
decisões  sobre o curso. 

 O curso possui programa de acolhida de ingressantes, 
que além das atividades  institucionais, promove 
atividades práticas como confraternização  e outras 
atividades para integração à vida acadêmica. 

Fragilidades 
 Baixa publicação científica em periódicos com Qualis. 
 Registra-se falta de pontualidade na entrega dos 

planos  de ensino. 
 Parte dos docentes não é assídua às reuniões de 

colegiado. 
 Falta de assiduidade de parte  dos representantes 

docentes nas reuniões de colegiado. 
 Algumas salas de aula  não estão climatizadas. 
 O acesso à rede de internet ainda não atende às 

demandas dos estudantes. 

Engenharia Civil 

Potencialidades 
 Lyceum - Sistema eficiente e eficaz. 
 Facilidade no lançamento e visualização dos documentos. 
 Agilidade no andamento dos processos “virtuais”. 
 Diário eletrônico. 

Fragilidades 
 Problemas com impressão. 
 Diário – manuseio do diário por parte do docente. 
 Falta secretária – (secretária para mais de um curso) 

Engenharia de 
Computação 

Potencialidade 
 Lyceum como canal de comunicação com o aluno. 

Fragilidades 
 Usabilidade: lançamento de notas e faltas - as disciplinas 

com carga horária teórica e prática são apresentadas 
separadamente - é necessário o docente duplicar 
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manualmente o trabalho realizado. 
 Aproveitamento ineficiente da tela, que dificulta a 

utilização do sistema em dispositivos com tela pequena. 
Além disso, o espaço poderia ser aproveitado para 
realizar o lançamento do conteúdo em uma única tela. 

 A tela possui duas barras de rolagem, o que prejudica a 
realização da chamada para turmas que apresentam uma 
grande quantidade de alunos. Dependendo da posição do 
ponteiro do mouse, será feita a rolagem de uma ou de 
outra barra. 

 Diário eletrônico - esta funcionalidade apresenta grande 
quantidade de trabalho manual, sendo necessário ao 
docente, para cada data, selecionar o horário de aula e 
preencher o respectivo conteúdo tanto para a disciplina 
prática quanto para a teórica, repetindo posteriormente o 
mesmo processo para o próximo horário de aula. 

 Falhas no envio de e-mail e avisos: não chega aos 
acadêmicos ou são recebidos com muito atraso. 

 Quantidade de comandos necessários para o acesso e 
manuseio de informações acadêmicas do aluno – âmbito 
da secretaria e coordenações. 

 Algumas telas do sistema são de difícil interpretação. 
Além disso, apresentam códigos de programação em 
meio às informações. 

Engenharia Elétrica 

Potencialidades 
 Competências de todos envolvidos com o curso: diretoria, 

coordenação e professores. 
 Ótimo programa de ensino; estrutura física da 

UniEVANGÉLICA; acompanhamento dos alunos; aulas 
práticas laboratoriais com divisão de turma; semanas de 
Engenharias com palestras, minicursos e oficinas 
voltadas para o curso; biblioteca com amplo acervo de 
livros.  

 Quadra poliesportiva; projetos de iniciação científica; 
esforço da diretoria e professores para melhoria do curso 
e formação de equipes representativas do curso (Diretório 
Acadêmico e Atlética). 

 Programas de estágio na área de Engenharia Elétrica; 
retroalimentação das informações: sugestão que seja 
passada essa lista 2 vezes por semestre para verificar se 
houve melhoria; avanço do parque tecnológico, em 
especial a produção de energia fotovoltaica; grandes 
oportunidades futuras; intercâmbio; estágios; dupla 
diplomação; pós-graduação e bolsas de estudo. 

Fragilidades 
 Falta de mais atividades em sala de aula (principalmente 

em Física e Álgebra); ambiguidade nas questões de prova 
de informática; curso novo no mercado; não há eventos 
específicos para o curso de Engenharia Elétrica; 
tratamento de forma superficial nos conteúdos de Física; 
falta de oportunidade de estágio; provas de informática 
geram dúvidas sobre a formulação das questões; mais 
aulas práticas; professor com mais de uma disciplina, 
atuando na mesma turma; matérias difíceis em dias 
seguidos; Semana de Engenharia semestral (mudar para 
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anual); cumprimento de cronograma e planos de aulas; 
falta de ar-condicionado nos laboratórios; déficit de 
monitoria; aulas de laboratórios com muitas pessoas; 
convocação no mesmo dia da semana. 

 Estruturação dos laboratórios para atendimento às 
disciplinas que tenham aulas práticas, em especial as 
profissionalizantes; alto valor das mensalidades; evasão 
de alunos e não formação de turmas. 

Engenharia Mecânica 

Potencialidades 
 Apoio institucional e incentivo à capacitação permanente. 
 Estrutura laboratorial para atividades práticas do curso. 
 Renovação e reestruturação da biblioteca. 
 Disponibilidade de livros pela biblioteca on-line. 
 Estrutura organizacional de diversos cursos de graduação 

e pós-graduação. 

Fragilidades 
 Ampliação e utilização de indicadores de desempenho no 

âmbito do curso. 
 Nivelamento de conhecimentos básicos em Matemática, 

Física e Português. 
 Número insuficiente de docentes com formação 

específica em Engenharia Mecânica com mestrado e 
doutorado. 

 Número insuficiente de docentes com tempo de 
dedicação integral e parcial. 

 Falta formação para os docentes para realizarem 
atividades de pesquisa científica. 

Fisioterapia 

Potencialidades 

 A maioria dos docentes acessa o sistema acadêmico e 
mais da metade deles acessa semanalmente. Apenas um 
docente relatou não acessar o sistema com regularidade. 

 Os docentes têm facilidade de localizar as informações de 
seu interesse, sendo que, na maioria das vezes que eles 
acessam o sistema, está funcionando adequadamente. 

 Quanto à funcionalidade de lançamento de faltas e notas, 
a maioria relata ter facilidade para executar essa tarefa 
mensal. 

 Em relação à reabertura do sistema para lançar ou 
retificar notas e faltas, uma pequena parte (27%) dos 
docentes discorda que a reabertura seja prática e rápida. 

 Mais de 90% dos docentes têm facilidade para postar 
documentos para os alunos no sistema. 

 A maioria dos alunos acessa o sistema e mais de 60% 
deles acessam semanalmente. 

 Mais de 90% dos alunos têm facilidade de localizar as 
informações de seu interesse, e relatam que na maioria 
das vezes o sistema está funcionando (94%). 

 Os alunos relatam ter facilidade para verificar e entender 
as notas e faltas no sistema (mais de 75%) e também 
para acessar documentos postados pelo docente. 

Fragilidades 
 Diário tradicional (papel). A maioria dos docentes (75%) 

gostaria de substituir o diário tradicional pelo diário 
eletrônico. 

 Em relação às solicitações de equivalência de disciplinas 
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(processos), prova substitutiva, revisão de notas e de 
faltas, observou-se que mais de um terço dos alunos tem 
dificuldade de manusear o sistema para esse fim. 

Odontologia 

Potencialidades 

 Acesso rápido e fácil ao sistema. 
 Quantidade de serviços disponibilizados. 
 Capacidade de arquivamento do sistema, que permite a 

postagem de inúmeros documentos/materiais. 

Fragilidades 
 O acadêmico pode não conhecer todas as ferramentas do 

sistema. 
 Comunicação interna. 

Pedagogia 

Potencialidades 

 O Sistema de Registro Acadêmico  é  organizado e 
funcional  quanto à forma de lançamento das notas e 
frequências (61,54%). 

 A maioria dos professores (53,85%) acessa o sistema 
semanalmente. 

 O atendimento às solicitações dos professores acontece 
com agilidade (61,54%). 

 O acesso ao sistema é frequente (65,77%). 
 As informações sobre notas e frequências são de fácil 

entendimento sempre (62,39%). 
 Os documentos postados pelos professores: plano de 

ensino, material das aulas etc., são de fácil acesso para 
51,82% (sempre) e 34,55% (na maioria das vezes). 

Fragilidades 
 Percentual considerável de docentes que acessam o 

sistema mensalmente (30,77%). 
 A solicitação de reabertura do sistema para lançamento 

de notas e frequência não é um processo ágil  (53,85%). 
 As solicitações de prova substitutiva, justificativa de faltas, 

revisão de notas etc. não são realizadas de forma 
simples, para 30% dos acadêmicos. 

Psicologia 

Potencialidades 

 Canal de comunicação com professor-aluno. 
 Acesso a todas as informações relativas à vida 

acadêmica dos alunos. 
 Possibilidade de acesso a relatórios que permitem 

identificar informações importantes para as disciplinas de 
estágio. 

 Substituição do diário manuscrito. 

Fragilidades 
 Fragilidade de acesso à Internet que, muitas vezes, não 

permite o lançamento das faltas durante o horário da aula, 
principalmente dentro dos laboratórios. 

 Dificuldade no lançamento de notas e faltas para 
disciplinas com carga horária teórica e prática. 

 Quantidade de comandos necessários para acessar a 
informação requerida. 

 Dificuldade para impressão frente-verso dos diários on-
line. 
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c) Sustentabilidade Financeira 

Potencialidades 

 Credenciamento institucional para a modalidade a distância, junto ao Ministério 

da Educação.  

 Oferta de cursos de extensão. 

 Expansão do número de bolsas: 

A Instituição, semestralmente, oferta vagas pelo programa FIES - 

Financiamento Estudantil. A partir de 2017, aderiu à nova modalidade do FIES, o FIES 

I e, a partir do próximo semestre, estuda a possibilidade de aderir às modalidades II e 

III (P-FIES - Financiamento em parceria com os bancos privados) para oportunizar 

uma maior oferta de vagas no FIES para os alunos dos cursos de graduação. Na pós-

graduação, embora haja previsão legal de concessão do financiamento, a Instituição 

aguarda disponibilidade de recursos por parte do MEC para solicitar oferta de vagas.  

A IES possui programa de bolsas de estudo: PROUNI - Programa Universidade 

para Todos com a concessão, semestralmente, de bolsa de estudo integral para todos 

os cursos de graduação, conforme critérios das leis 11.096/2005 e 12.101/2009. Bolsa 

Filantropia - Programa Institucional que concede bolsa de estudo integral e parcial, de 

acordo com os critérios socioeconômicos previstos na Lei 12.101/2009 (lei que 

regulamenta os requisitos para concessão da filantropia). Bolsa Universitária OVG, 

programa em parceria com o Governo Estadual que concede bolsas de estudo integral 

e parcial de acordo com os critérios socioeconômicos. E ainda, atendendo à política 

institucional em convênio firmado com Prefeitura Municipal de Jesupólis, Silvânia e 

Pirenópolis, são concedidas bolsas filantropia para os estudantes que atendam aos 

critérios socioeconômicos e utilizam o transporte público escolar concedido pelas 

prefeituras.  

Programa de Parcelamento Estudantil - PRAVOCE - Programa próprio de 

parcelamento estudantil, concessão de acordo com o regulamento onde o estudante 

pago 50% das mensalidades e os demais 50% pagará após a conclusão do curso. 

Para concessão do benefício é analisado o perfil socioeconômico com base renda per 

capita familiar de até 3 salários mínimos. 

Fragilidades 

 Alto índice de evasão e baixa demanda em alguns cursos. 

 Inadimplência de alguns acadêmicos. 
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4.5. Infraestrutura Física 

Os dados coletados referentes à infraestrutura foram tabulados e analisados, 

tendo como principais resultados as seguintes potencialidades e fragilidades: 

Potencialidades 

 Criação de uma rede interna de acesso à internet específica para alunos e 

professores. 

 Aumento da velocidade de navegação e melhor parametrização dos filtros de 

bloqueio de acesso a sites em geral. 

 Criação e implementação de uma política interna de manutenção corretiva e 

preventiva dos laboratórios de informática. 

 Conclusão do processo de climatização das salas de aula, com a instalação de 

mais aparelhos de ar-condicionado. 

 Os laboratórios de informática atendem bem às necessidades dos discentes, 

considerando: quantidade de equipamentos, acessibilidade, política de 

atualização de equipamentos. 

 Suficiência dos laboratórios específicos: solos, fitopatologia e agricultura. 

 O acervo da bibliografia está disponível na proporção média exigida para a 

maioria das unidades curriculares, além de estar informatizado e tombado junto 

ao patrimônio da IES. 

 Área Experimental com trator, maquinários e implementos agrícolas, para 

melhor condução das aulas práticas de Mecanização Agrícola e condução de 

experimentos de demais disciplinas como Fertilidade do Solo e Nutrição de 

Plantas, Entomologia. 

 Serviços de limpeza das salas, das áreas de circulação e dos sanitários. 

 Equipamentos e materiais atendem adequadamente às aulas teóricas e 

práticas dos estudantes. 

 Tamanho das salas de aula, ventilação e climatização, mobiliário, equipamento 

de mídia (datashow e tela de projeção). 

 Condições de acessibilidade (espaços para cadeirantes nos auditórios, 

bebedouros rebaixados, balcões rebaixados nas secretarias). 

 Espaço para estacionamento. 

 Infraestrutura de instalações esportivas. 

 O serviço de segurança no campus. 

 Estrutura física da clínica odontológica. 

Fragilidades 
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 Ausência do laboratório de tecnologia de sementes. 

 Manutenção de aparelhos de ar-condicionado antigos que apresentam barulho 

ou não funcionam. 

 Espaços destinados à Secretaria e à Coordenação de alguns cursos possuem 

áreas insuficientes para o desenvolvimento das atividades. 

 Quedas de energia em dias mais quentes, quando há sobrecarga pela 

utilização de aparelhos de ar-condicionado em várias salas, causando vários 

prejuízos na ministração de aulas e na realização de provas. 

 Laboratório de análises clínicas e laboratório de manipulação farmacêutica 

apresentam constantes infiltrações, rachaduras no teto e paredes. 

 Falta de ventilador ou ar-condicionado no ambulatório central. 

 Falta de cabo HDMI nas salas: os cabos das salas estão velhos e geram 

muitos problemas. 

 Apesar da aquisição dos equipamentos digitais, estes ainda não foram 

instalados no Centro de Diagnóstico por Imagem (o setor de radiologia), pois 

as adequações nas instalações físicas ainda estão em sendo realizadas. 
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5. Ações com base na análise 

5.1. Planejamento e Avaliação Institucional 

a) Avaliações Externas 

A partir das fragilidades detectadas, várias foram as ações realizadas com o 

objetivo de melhorar a realidade institucional e, consequentemente, no interior dos 

cursos. A seguir, estão pontuadas algumas dessas ações. 

 Calendário de formatura deve ser aprovado pelo Diretor e, posteriormente, pela 

Reitoria, a fim de evitar proximidade com as datas do ENADE. 

 Observância, e caso necessário, reformulação dos currículos, tendo como 

elementos: a associação teoria com a prática, a flexibilização curricular, a 

acessibilidade plena, a interdisciplinaridade, o perfil do egresso de acordo com 

as DCNs de cada área, as competências, habilidades e objetos de 

conhecimentos de acordo com as DCNs de cada área e o cumprimento da 

missão institucional. 

 Reunião entre grupos de cursos de acordo com os ciclos avaliativos a fim de 

melhorar a articulação entre os cursos. 

 Agenda anual de atividades de sensibilização dos discentes em relação ao 

ENADE. 

 Curso de formação para Coordenadores Pedagógicos. 

 Divulgação de cursos com bom desempenho no ENADE. 

 Elaboração e entrega de sugestões para o setor de comunicação. 

 Acompanhamento constante dos índices de titulação e regime de trabalho dos 

docentes. 

 Acompanhamento constante da satisfação dos discentes em relação à 

Instituição e ao curso. 

b) Avaliações internas 

A partir das avaliações realizadas pela Subcomissão de Especialistas em 

Avaliação (SEA) e Subcomissões Internas de Avaliação (SIAs), os cursos elaboraram 

um plano de melhoria e, a partir dele, orientaram suas ações. As principais ações 

realizadas no âmbito dos cursos foram: 
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 Observância, e caso necessário, reformulação dos currículos, tendo como 

elementos: a associação teoria com a prática, a flexibilização curricular, a 

acessibilidade plena, a interdisciplinaridade, o perfil do egresso de acordo com 

as DCNs de cada área, as competências, habilidades e objetos de 

conhecimentos de acordo com as DCNs de cada área e o cumprimento da 

missão institucional. 

  Alterações em ementas de disciplinas a fim de adequá-las ao perfil do egresso 

esperado. 

 Readequações (reformas, adequações e construções) na infraestrutura dos 

cursos. 

 Readequações nos planos de ensino. 

 Adequações dos Projetos Pedagógicos dos cursos. 

 Alterações nos sistemas de avaliação da aprendizagem. 

 Implantação das metodologias ativas de aprendizagem nos cursos. 

 Reorganização dos arquivos do curso: convênios, termos de contrato de 

estágio, regulamento de estágio aprovados pelo colegiado e relatórios 

semestrais de avaliação, deixando-os à disposição do corpo docente e 

discente. 

 Manutenção de registros das atividades de apoio pedagógico atualizados e 

disponíveis 

5.2. Desenvolvimento Institucional 

a) Missão  

A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios cristãos, 

tem como missão: promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino 

nos diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando a formação de 

cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 

A Instituição trabalha, sistematicamente, os processos de autoavaliação 

institucional, com vistas a cumprir a missão que preconiza a excelência no ensino. 

Essa excelência somente será alcançada com o desenvolvimento contínuo das 

ações didático-pedagógicas e de infraestrutura.  

A missão também preconiza a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa 

e a extensão, a qual é desenvolvida por meio de programas permanentes de 
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extensão, articulada com os saberes desenvolvidos nos diferentes cursos, bem 

como a promoção da pesquisa científica pelos Programas de Iniciação Científica, 

da pesquisa com o ensino e nas pós-graduações lato sensu e stricto sensu.  

Outro elemento fundamental, proposto na Missão, é o desenvolvimento 

sustentável. Para tanto, são realizadas diversas ações no interior dos cursos, 

previstos nos Projetos Pedagógicos e institucionais quanto à promoção da 

educação ambiental e à preservação dos recursos naturais. A manutenção de uma 

área de preservação ambiental no perímetro urbano da cidade de Anápolis, 

disponível para visitação e estudos acadêmico-científicos, também é 

representativa da preocupação institucional com a sustentabilidade ambiental. 

Quanto à sustentabilidade social, destacamos o compromisso com a formação de 

qualidade, o alto índice de empregabilidade de nossos egressos e as diversas 

ações de extensão voltadas às comunidades local e regional.  

Em atendimento às metas do PDI, foram criados novos cursos de graduação 

e pós graduação entre os anos de 2015 a 2017. A Instituição oferece cursos de 

graduação nas modalidades de bacharelado, licenciaturas e superiores de 

tecnologias, cursos de pós-graduação lato sensu, nos diferentes campos do saber, 

além de curso de pós-graduação stricto sensu. Atualmente, são 28 (vinte e oito) 

cursos de graduação, em diversas áreas do conhecimento, sendo 20 (vinte) cursos 

de bacharelado, 01 (um) curso de licenciatura e 07 (sete) cursos superiores de 

tecnologia; um mestrado institucional em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, 

50 cursos de pós-graduação lato sensu, 26 deles em andamento, e um curso de 

pós-graduação stricto sensu – mestrado acadêmico. 

Para cumprir sua missão de educar e formar profissionais e cidadãos, a 

UniEVANGÉLICA dispõe de excelente infraestrutura composta por salas de aula 

adequadas, dependências administrativas, auditórios, centro esportivo, áreas de 

alimentação e convivência, biblioteca informatizada e laboratórios adequados para 

atender aos diferentes cursos. 

b) Plano de Desenvolvimento Institucional 

Ao analisar as ações realizadas de acordo com as metas propostas no PDI 

e descritas ao longo de todo este documento, é visível o compromisso e 

responsabilidade institucional e social, na preservação do meio ambiente, nos 

processos de inclusão e na formação integral do aluno. O Centro Universitário de 

Anápolis amplia constantemente a estrutura física e tecnológica e faz, 

regularmente, revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), bem como 
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do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), com o objetivo de viabilizar sua missão e 

participar efetivamente do processo de desenvolvimento da região Centro-Oeste. 

c) Responsabilidade Social da Instituição 

 Questão Ambiental 

 Revisão das matrizes curriculares a fim de implementar as políticas de 

Educação Ambiental, conforme disposto na Lei N° 9.795/1999, no Decreto  N° 

4.281/2002 e na Resolução CNE/CP Nº 2/2012. 

 

 Universidade da Aberta da Terceira Idade – UniATI 

 Realizar reunião com os professores do projeto para sugerir metodologias mais 

ativas, utilizando recursos audiovisuais. 

 Solicitar à Reitoria, mudança da secretaria do projeto para um local térreo e de 

fácil acesso aos alunos matriculados. 

  Oferta de novas atividades culturais, como a parceria com o Criar e Tocar 

(Coral). 

 Oferta de atividades de campo: Museu/ Cinema/ Passeio Ecológico. 

 Parceria com curso de Gastronomia. 

 A questão do lanche foi repassada para o parceiro do Projeto - Secretaria 

Municipal Assistência Social da Prefeitura de Anápolis, responsável pelo 

lanche. 

 

 Projeto Criar e Tocar 

 Em 12 anos de existência, mais de 5.000 alunos já passaram pelo projeto. 

 Durante os anos de 2015, 2016 e 2017, o projeto tirou adolescentes das ruas e 

da ociosidade e ofereceu oportunidades de aprendizagem de um instrumento 

musical e também de participarem de uma orquestra clássica. Muitos alunos 

afirmam que se não estivessem no projeto já teriam se envolvido com drogas 

ou entrado para o crime. 

 Os alunos participaram de eventos profissionais como o Festival de Música de 

Anápolis (FEMA) e de Goiânia. 
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 Participação em 10 apresentações musicais ao longo do ano de 2017 em 

diversas partes da cidade de Anápolis e cidades circunvizinhas. 

 Vários grupos musicais foram formados, estimulando tocar profissionalmente 

em casamento ou festas de aniversários, aumentando, assim a renda familiar. 

 Os parceiros liberaram mais recursos para ajudar na compra e manutenção 

dos instrumentos, melhorando a qualidade da aula. 

 Criação da Banda Sinfônica e dos grupos de câmera. 

5.3. Políticas Acadêmicas 

a) Políticas para o Ensino 

De acordo com as potencialidades e fragilidades apontadas, os cursos 

realizaram ações de melhorias. Algumas dessas ações estão listadas a seguir. 

Administração   

 Realização do I Encontro de Egressos em 2017. 

 Construção do Laboratório Multidisciplinar, compartilhando o espaço destinado 

à orientação de estágio e TCC com a realização de aulas com grupos menores 

durante atividades práticas. 

 Aquisição de seis bancos de madeira para instalação nos corredores, trazendo 

maior conforto para os alunos durante o horário do intervalo. 

 Implantação do estacionamento exclusivo para diretores e docentes. 

 Realização do Seminário de Práticas Docentes em 2017 com oficinas voltadas 

a capacitação de docentes para a utilização de metodologias ativas. 

 Diminuição do barulho gerado pelos equipamentos externos de exaustão dos 

aparelhos de ar-condicionado localizados nas laterais do bloco B. 

 

Agronomia 

 Realização semestral do seminário de atualização de práticas docentes. 

 Investimentos contínuo em ampliação, reforma e construção de espaços de 

aprendizagem. 

 Ampliação das políticas de pesquisa na Instituição. 
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Arquitetura e Urbanismo 

 Algumas propostas de melhoria estão sendo executadas no curso, uma vez 

que se tem aproveitado a contribuição dos egressos que estão sendo 

chamados pelo curso para apresentarem seus trabalhos de final de curso e 

suas atividades profissionais após finalização da graduação, além de se 

montar um banco de dados dos egressos, na tentativa de se minimizar as 

distâncias, entre outras ações no curso. 

 

Ciências Contábeis 

 Algumas práticas pedagógicas estão sendo trabalhadas nas reuniões de 

colegiado.  

 Acompanhamento pontual e minucioso realizado pela coordenação do curso, 

dos planos de ensino de todas as disciplinas, bem como o incentivo de 

desenvolvimento de ações pedagógicas mais eficientes. 

 Feedback e acompanhamento aos professores sobre o planejamento das 

avaliações de aprendizagem. 

 

Direito – Anápolis 

 A equipe de gestão do curso de Direito realizou a entrega dos relatórios de 

avaliação para os docentes na reunião de Colegiado. Os relatórios foram 

entregues individualmente em envelopes nominais e fechados. 

 Os professores que apresentaram fragilidades foram chamados pela direção 

do curso e coordenação pedagógica para se manifestarem em relação ao 

relatório recebido, bem como para firmar, frente à equipe de gestão, o 

compromisso de solucionar os problemas evidenciados. 

 Nas reuniões de Colegiado e nas reuniões mensais com a Coordenação 

Pedagógica, são destinados espaços específicos para reflexão sobre a prática 

pedagógica, cumprimento de horários e sobre a relação professor/aluno, pois 

estas foram as maiores fragilidades detectadas na avaliação dos docentes 

pelos discentes. 

 O curso de Direito adotou critérios sistemáticos de controle de horários, bem 

como buscou acompanhar a realidade vivenciada pelos discentes em sala de 

aula, por meio dos atendimentos realizados e também pela reunião de 

representantes de turmas. 
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Direito – Campus Ceres  

 Socialização das informações e das ações que foram desenvolvidas, no âmbito 

do curso ou em nível institucional, decorrentes do processo de autoavaliação.  

 Utilização das informações do relatório do ano anterior no que concerne a 

ações com base na análise (propostas de melhorias). 

 Implantação de trabalhos interdisciplinares para a promoção da produção 

científica. 

 Reuniões de planejamento pedagógico para discussão e aperfeiçoamento das 

práticas pedagógicas. 

 

Enfermagem  

 Leitura e adequação do PPC às políticas institucionais, retratando com clareza 

a prática pedagógica desenvolvida no curso. 

 Formalização de proposta de reestruturação da Matriz Curricular e participação 

de duas reuniões efetivas para tal finalidade.  

 Leitura analítica do Relatório ENDE 2016 pelo NDE e discussão de questões e 

fragilidades com Colegiado de Curso. 

 Encaminhamento de projeto e marcação de data para o Fórum ENADE do 

curso de Enfermagem, com a finalidade de discutir o tema e sensibilizar 

docentes e discentes sobre sua importância. 

 Realização de uma oficina sobre elaboração de questões de avaliação da 

aprendizagem. 

 Instituição da Comissão de Aprimoramento de Instrumentos de Avaliação da 

Aprendizagem (CAIAA) - já em exercício. 

 Instituição da Comissão de Apoio ao Discente de Enfermagem (CADENF). 

 Avaliação de Planos de ensino pelo NDE, tendo em vista a coerência com as 

DCNs de Enfermagem. 

 Apoio à análise de conteúdos por parte de professores. 

 Apoio ao diálogo e à ampliação das ações integradoras e práticas 

interdisciplinares no curso. 

 

Engenharia Civil – Anápolis  

Quanto à evasão do curso:  
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 Encaminharam-se aos órgãos competentes os dados obtidos, para que os 

mesmos pudessem intensificar as políticas e ações de inclusão social e bolsas 

de auxílio para manter possibilitar ao aluno a permanência nos estudos, pois a 

necessidade de trabalhar ou de conciliar o emprego com as aulas é um 

complicador e o grande motivo da desistência do curso. 

Quanto às reprovações: 

 Apresentou-se, ao corpo docente, relatório para o conhecimento, avaliação e 

planejamento das ações que cada professor deverá tomar dentro da sua 

prática docente. 

 Solicitou-se à PROACAD autorização de mudança de matriz, com a criação de 

disciplinas de nivelamento para assimilação de conteúdos básicos de 

Matemática e Física. 

 Procurou-se incentivar os professores no aperfeiçoamento das metodologias 

de ensino e avaliação do aprendizado, assumindo um papel ativo na 

recuperação e complementação daqueles conteúdos que são considerados 

essenciais ao ingressante, no sentido de garantir a boa formação do 

profissional. 

 Analisou-se as principais dificuldades dos alunos e promoveu-se possíveis 

soluções para melhoria do relacionamento dos docentes com os discentes em 

sala de aula. 

 Analisou-se os índices de reprovação das disciplinas, propondo estratégias de 

redução das mesmas. 

 

Engenharia de Computação  

 Melhoria no processo de tutoria, efetivando o acompanhamento da relação 

docente/discente/processo didático pedagógico. 

 Permanência de orientação pedagógica individual para docentes e discentes. 

 Reuniões de planejamento, com oportunidade para revisão da prática docente 

junto às coordenações e à direção. 

 Incentivo à participação discente nas monitorias. 

 Adequação do PPC de Engenharia de Computação e criação do PPC de 

Engenharia de Software. 

 Inserção de nivelamento em Matemática (disciplina) e Língua Portuguesa 

(plataforma EAD). 
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 Diagnóstico contínuo com Pré-Simulado (ações de estudo e revisão contínua) 

e Simulado (Avaliação Integrativa). 

 Manutenção da avaliação e acompanhamento dos planos de ensino. 

 Oficina sobre elaboração de questões no formato contextualizado. 

 Análise e atualização de acervo bibliográfico. 

 

Engenharia Mecânica  

 Foi implantado um laboratório de softwares específicos das Engenharias no 

Centro Tecnológico.  

 Foi adquirido um torno de usinagem CNC. 

 Foram adquiridos novos equipamentos para os laboratórios do Centro 

Tecnológico (conjunto de vibração mecânica, furadeira-frezadora, motor vivo, 

kits para programação em Arduino e diversas ferramentas para os laboratórios 

do curso) e ainda há previsão para novas aquisições para os próximos anos.  

 Houve melhora significativa na qualidade da internet disponível nas salas de 

aula.  

 Foram adquiridos novos livros para a biblioteca da instituição e ampliado o 

número de obras da biblioteca on-line.  

 Foram instalados pontos de rede e saídas VGA e HDMI das salas de aula do 

3º piso do Bloco I. 

 A Instituição tem disponibilizado veículos para realização de visitas técnicas a 

feiras em empresas de Anápolis e região. 

 

Farmácia   

 Criação/manutenção da avaliação multidisciplinar na 2ªVA com o intuito de 

familiarizar o aluno com as questões no formato ENADE e concursos. 

 

Odontologia  

 As propostas de melhorias realizadas pelo curso em decorrência de avaliações 

anteriores foram: a solicitação de instalação de elevador do piso térreo até o 

quarto andar e a instalação de bebedouros com acesso a cadeirantes. A 

proposta referente ao elevador está sendo analisada para posterior execução. 

Os bebedouros serão instalados. Para além, foram instaladas fitas sinalizados 

em braile nas escadas, as rampas de acessos foram revitalizadas e sinalizadas 
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com piso braile, bem como nos corredores de acesso as dependências do 

bloco C. As salas de aula receberam carteiras para obesos e canhotos, bem 

como mesas de estudo para acadêmicos cadeirantes. 

 

Pedagogia  

 Com a mudança do curso para um prédio novo, no Bloco B-1, todas as 

reivindicações dos acadêmicos foram atendidas, entre elas: serviço de 

lanchonete; espaço de convivência; serviço de limpeza e conservação das 

salas de aula; melhoria da brinquedoteca e do laboratório pedagógico. 

 Os professores estão mais motivados pelos projetos interdisciplinares e 

atividades integrativas, como ações que levem à superação de metodologias 

tradicionais. 

 Os planos de ensino estão sendo elaborados de forma mais coerente e 

integrada com demais disciplinas do período. 

 

Psicologia 

 Designação de uma coordenação pedagógica para o curso. 

 Implementação das coordenações de estágio. 

 Implementação da coordenação de TCC. 

 Adequações da equipe do corpo docente para atender às alterações na matriz 

curricular e o acréscimo dos últimos períodos do curso. 

 Adequação do PPC aos padrões institucionais. 

 Alterações na matriz curricular, ajustando os últimos períodos às exigências 

relativas aos estágios: inserção das disciplinas de Psicodiagnóstico Adulto e 

Infantil e de Psicomotricidade. Exclusão de disciplinas com conteúdos 

recorrentes: Behaviorismo e Ppsicodinâmica e Humanismo 4. 

 Instalação do laboratório de habilidades clínicas. 

 Aquisição de testes psicológicos. 

 

Cursos Superiores de Tecnologia  

 Incentivo aos professores a ingressar nos programas de Mestrado e 

Doutorado. 
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b) Políticas Institucionais de apoio à Pesquisa 

Em virtude do grande anseio em se tornar universidade, a maioria das 

necessidades levantadas na autoavaliação foram atendidas no decorrer no ano de 

2016: 

 Incentivo à publicação com carga horária para os doutores produtivos (já 

instaurado desde agosto/16). 

 Incentivo à publicação no que se refere à tradução e taxa para publicação em 

periódicos com Qualis superior aos doutores produtivos (vigente a partir de 

novembro/16). 

 Contratação de um consultor técnico para análise das propostas de Programa 

de Pós-Graduação (realizada em 02/05/16). 

 Readequação do PBIC a fim de vincular com as atividades da pós-graduação e 

fomentar projetos de doutores produtivos (a ser lançado em fevereiro/17). 

 Ajuste do PBIC de acordo com os padrões nacionais (a ser lançado em 

fevereiro/17). 

 Desvincular a certificação da extensão e passar a ter autonomia para esta 

atividade. Os certificados foram entregues no dia do evento (realizado em 

outubro/16 na apresentação final da edição do PBIC 2015/16). 

 Foram instituídos a Coordenação da Pós-Graduação Stricto Sensu (Portaria 

n.55 de 03/11/2016) e Coordenação do Portal de Periódicos da 

UniEVANGÉLICA (CI. 69 de 11/07/16).   

 A Coordenação de Pesquisa foi reestruturada e passará a gerenciar, além das 

pesquisas vinculadas ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica, as 

pesquisas institucionais, além de gerenciar o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) e Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA).  

A infraestrutura da Coordenação de Pesquisa foi avaliada em 2015. Em 

decorrência das fragilidades apontadas, na época, foram realizadas as seguintes 

ações: 

 Reforma na sala da Coordenação de Pesquisa. 

 Realização da planta baixa para construção de um novo espaço para pesquisa, 

para a pós-graduação lato sensu e para a pós-graduação stricto sensu. 

Em relação às pesquisas realizadas no Programa de Mestrado em Sociedade, 

Tecnologia e Meio Ambiente (PPSTMA), foram realizadas as seguintes ações: 
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 Indexação da Revista Fronteiras em instituições internacionais (LATINDEX e 

no e-revist@s, sumario.org, SCOPUS). 

 Ampliação da infraestrutura do PPSTMA. Em 2015, foram adquiridos 

equipamentos para desenvolvimento de trabalhos nos LAPAGeo e no 

LAPEBIO. 

 Ampliação das ações comunitárias do PPSTMA através do Projeto Redes 

Digitais e ações do Núcleo de Educação Ambiental. 

 Ampliação do espaço físico do PPSTMA. Em 2015, foi solicitado e autorizado 

pela Instituição a indexação das salas da UniINCUBADORA para transformar-

se em sala de professores. Em 2016, os docentes do Programa já utilizam as 

salas para estudos, pesquisas, orientações, reuniões de GT, etc. 

 Cumprimento do prazo de defesa de dissertação está aproximando-se dos 24 

meses. 

Logo depois da sistematização dos dados colhidos, a SIA apresentou as ações 

previstas e realizadas no ano de 2017.  A avaliação apontou os seguintes elementos: 

 

 Apresentação do relatório de avaliação para o corpo docente para o 

conhecimento, avaliação e planejamento das ações que cada docente deverá 

tomar para aperfeiçoar sua prática. 

 Reuniões individuais da coordenação e vice-coordenação com os professores 

para exposição dos dados da avaliação. 

 Reunião de planejamento com os professores no início do semestre letivo e a 

adoção de entrega obrigatória do cronograma de cada disciplina à 

coordenação e aos discentes, além do plano de ensino. 

 Acompanhamento mais assíduo da coordenação e vice-coordenação junto aos 

professores com a realização periódica de reuniões de planejamento e 

avaliação das atividades desenvolvidas. 

 Montagem dos grupos de trabalhos com o objetivo de cumprimento das metas 

propostas pelo Plano Quadrienal. 

 Planejamento das atividades de forma conjunta entre coordenação, 

professores de área específica e alunos/orientandos para aumentar a produção 

científica. 

 Ampliação dos espaços de divulgação do curso e das atividades realizadas 

pelos professores e alunos por meio da revitalização do mural e divulgação no 

site da Instituição. 
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 Tornar a Revista disponível em língua inglesa. Essa meta foi atingida já em 

2016. 

 Internacionalização do Conselho Editorial: trazer outros colaboradores dos 

Estados Unidos, Tóquio, França, países europeus e latino-americanos. 

 Atualização das informações constantes no site institucional e nas normas de 

publicação, dando visibilidade e padronização aos moldes internacionais. 

 Indexação das revistas em instituições internacionais: já foram indexadas em 

2014 no LATINDEX e no e-revist@s, sumario.org, indexadores Ibero-

americanos.  

 Divulgação e parcerias para recebimento de artigos em língua estrangeira, bem 

como pareceristas com fluência em inglês e espanhol. 

 Confecção do mural acadêmico para o PSTMA, onde possa haver informações 

e esclarecimentos do curso, propostas das visitas técnicas entre outras 

informações. 

 Estabelecimento de portaria que permite o descredenciamento de alunos com 

deficiência em disciplinas e orientações. 

 Estabelecimento de portaria que permite o controle dos prazos das orientações 

por parte do corpo docente, impactando também no seu 

credenciamento/descredenciamento junto ao PPSTMA. 

 Controle rígido das orientações e evolução/acompanhamento do 

docente/discente por parte da coordenação. 

 Modernização dos modelos de dissertação com ênfase na publicação de 

artigos em detrimento de modelos tradicionais de defesa/dissertação. 

 Busca de recursos por meio de fomento para investimento em equipamentos. 

Já estão disponibilizados fomento DOCFIX- FAPEG e Redes Digitais-FAPEG. 

 Melhoria das instalações dos laboratórios específicos para a pesquisa. 

 Instalação das salas dos professores do PPSTMA. 

 Incentivo à produção científica por meio de bolsas e outros financiamentos. O 

programa já conta com um pós-doutorando atuando junto ao LAPAGeo 

desenvolvendo pesquisas que resultarão em futuros artigos. 

c) Políticas para a Extensão e ação comunitária 

As avaliações realizadas pela extensão delinearam as seguintes ações: 

 Redesenho dos projetos, visando ao fortalecimento da função acadêmica 

assim como alinhamento às políticas públicas e o empoderamento da 

comunidade alvo.  
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 Participação em editais de fomento para ações de extensão.  

 Ampliação da Mostra Acadêmica de Ações Extensionistas. 

 

d) Comunicação com a sociedade 

Uma das atividades desenvolvidas durante o Seminário de Atualização de 

Práticas Docentes foi a discussão e o levantamento de propostas de ações de 

melhoria em vários aspectos para o Centro Universitário de Anápolis. Um dos 

elementos que mais foi evidenciado durante as discussões foi a necessidade de 

melhoria na comunicação da Instituição com as comunidades interna e externa. 

A partir das discussões foi elaborado um documento com sugestões. Tal 

documento foi entregue aos gestores do Centro Universitário de Anápolis para as 

devidas providências. A seguir, estão pontuadas algumas sugestões apresentadas 

durante a discussão: 

 Divulgar os cursos, considerando seu diferencial no município e região junto às 

atividades de extensão; ações esportivas e campeonatos nacionais e 

internacionais; projetos de música (orquestra, Criar e Tocar); e outras que 

envolvam a comunidade. 

 Valorizar e divulgar a Instituição: tradição, missão, visão e valores. 

 Melhorar a localização dos outdoors (melhor visibilidade). 

 Realizar atividades com egressos para resgatar o orgulho de fazer parte da 

UniEVANGÉLICA.  

 Divulgar as possibilidades de bolsas. 

 Ampliar a divulgação da IES para outros Estados. 

 Melhorar a divulgação de eventos internos. 

 Estabelecer diálogo periódico entre a equipe de marketing com os gestores dos 

cursos.  

 Fazer melhor uso das redes sociais. 

e) Políticas de Atendimento aos discentes 

 Nivelamento 

As avaliações realizadas encaminharam as seguintes ações: 

 

 Implantação de plataforma adaptativa de aprendizagem. 

 Uso de exercícios conforme o grau de dificuldade do aluno. 
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 Promoção de disputas de conhecimento no ambiente de aprendizagem. 

 Incentivo a ações dentro das disciplinas dos cursos, extrapolando os limites da 

oferta de Língua Portuguesa e Matemática. 

 

 Ouvidoria 

O trabalho realizado pela Ouvidoria Geral é parte essencial dos serviços 

institucionais oferecidos pela UniEVANGÉLICA, com  o objetivo de reafirmar o 

compromisso ético em  respeito aos direitos, opiniões e contribuições da comunidade 

acadêmica. 

A Ouvidoria contribui para uma gestão mais humanizada, cidadã, transparente 

e cristã da UniEVANGÉLICA e sua Mantenedora, a Associação Educativa Evangélica. 

Dentre as diversas ações mediadas pela Ouvidoria Geral, destacamos: a 

resolução de conflitos na relação docente-discente; a melhoria na qualidade dos 

serviços prestados; as demandas por melhoria na infraestrutura, tais como: falta de 

climatização de salas de aulas, falta de manutenção em equipamentos, queda de 

energia elétrica; preços abusivos e má qualidade dos alimentos da Praça de 

Alimentação; e falta de segurança nos estacionamentos. 

Observa-se que, apesar do crescimento do nível de credibilidade da Ouvidoria 

Geral junto à comunidade acadêmica e sua contribuição na resolubilidade de 

problemas, a recorrência do registro de alguns problemas apontam a necessidade de 

maior fluidez no acatamento dos encaminhamentos da Ouvidoria Geral por órgãos 

superiores da UniEVANGÉLICA. 

 

 Programa de Acompanhamento e Atendimento aos Egressos 

Frente às fragilidades, foram indicadas as seguintes propostas para 

aproximação dos ex-alunos: 

 Noite do concluinte para festejar a vida acadêmica e a conclusão da 

graduação. 

 Atendimento no UniATENDER estendido aos ex-alunos. 

 Cartão de egresso. 

 Depoimentos de egressos e eventos acadêmicos em suporte on-line. 

 Homenagens a egressos ilustres na página virtual da Instituição e nos eventos 

realizados nos cursos de graduação. 

 Descontos nas pós-graduações oferecidas no Centro Universitário. 

 Atendimento preferencial ao egresso nos serviços prestados pela Instituição. 

 Promoção de eventos de encontro com os egressos por curso e institucional. 
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 Levantamento de dados periodicamente, por meio de entrevistas e 

questionários. 

 Promoção de eventos que contemplem a participação de egressos. 

 Serviço vocacional. 

 Programa para colaboradores egressos. 

 Estabeleceu-se parceria com a PROPPE no intuito de motivar a participação 

de egressos nos eventos da pós-graduação. Realizou-se levantamento junto 

aos cursos quanto à participação de egressos em eventos da graduação. 

Identificamos que já é uma cultura institucional promover oficinas, palestras e 

minicursos ministrados por egressos nos eventos realizados regularmente. O 

que falta é o devido destaque e registro dessas participações.   

 

 Núcleo de Acessibilidade 

 

 Foi solicitada a realocação da colaboradora tradutora/Intérprete de Libras Talita 

Costa Curado para o Núcleo – a colaboradora era intérprete de Libras de uma 

acadêmica de Pedagogia que formou recentemente. 

 Será formalizado o pedido por carga horária de profissionais para o Núcleo de 

Acessibilidade. 

5.4.  Políticas de Gestão 

a) Políticas de Pessoal 

 Corpo Docente 

 O programa de formação continuada de professores concentrava as atividades 

no período noturno, no início de todos os semestres letivos. Com a abertura de 

mais cursos diurnos, a Pró-Reitoria acadêmica está realizando as atividades de 

formação nos períodos matutino e noturno.  

 A participação de representantes dos estudantes foi proposta pelos gestores e, 

nos últimos eventos, tem aumentado a frequência e a participação dos 

acadêmicos nas atividades desenvolvidas no Seminário de Atualização de 

Práticas Docentes.  

 O evento não era contado como dia letivo. Considerando a necessidade de 

cumprir 200 dias letivos e as 20 semanas de efetivo trabalho docente, o evento 

passou a compor o calendário institucional e contar como dia letivo.  
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 Corpo Técnico-Administrativo 

 

 Instituição de desconto de até 70% para profissionais técnico-administrativos 

que queiram cursar educação superior na IES.  

 Promoção de cursos de formação em redação, recepção e atendimento. 

 Informatização de processos da Secretaria Geral (reingresso, trancamento, 

cancelamento de matrícula, transferência etc). 

b) Organização e Gestão da Instituição 

Administração  

 Ampliação da capacidade de armazenamento do sistema Lyceum para a 

postagem de materiais didáticos pelo professor. 

 Ativação da funcionalidade de lançamento automático de faltas na carga 

horária teórica e prática, todas de uma vez, em caso de disciplinas com 

carga horária dividida. 

 Criação de novas funcionalidades no sistema acadêmico para que o 

professor possa fazer a postagem de links, mensagens e arquivos com 

extensões mais complexas que não sejam somente textos e planilhas. 

Agronomia  

 Formação do corpo docente em relação à elaboração de questões e uso de 

aplicativos e softwares em sala de aula. 

 Revisão e atualização do PPC do curso. 

Arquitetura e Urbanismo  

 Algumas propostas de melhoria já foram executadas e deverão continuar 

sendo a tônica das conversas individuais ou coletivas com o corpo docente 

e com os discentes para acompanhá-los e orientá-los acerca de 

dificuldades que vêm enfrentando e também apresentar as melhorias 

implementadas no Lyceum. As propostas de melhoria no sistema 

acadêmico são encaminhadas para a gestão da IES para avanços no 

sistema. 

Ciências Contábeis  

 Maior rapidez no atendimento ao discente. 
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 Aumento do número de documentos disponibilizados pelo registro 

acadêmico. 

Direito/Ceres  

 Fortalecimento da cultura de autoavaliação. 

 Tratamento dos dados colhidos nas avaliações via questionários aplicados, 

divulgação dos resultados das avaliações internamente analisando, em 

conjunto, os desafios. 

 Realização de forma permanente de estudos sobre o SINAES e ENADE. 

 Desenvolvimento de forma sistemática da articulação entre os processos 

de avaliação externa e autoavaliação com planejamento e promoção de 

melhorias com eixo norteador dos processos de gestão. 

 Trabalho da liderança entre os acadêmicos que se destacam para alcançar 

o protagonismo no corpo discente.     

Enfermagem  

 Incentivo à publicação científica. 

 Maior controle no recebimento de documentos em datas estipuladas no 

calendário interno do curso. 

 Sensibilização dos docentes e representantes discentes sobre a 

importância da participação nas reuniões de colegiado de curso. 

 Realização de vistorias nas salas de aula e outros espaços do curso com a 

finalidade de manter o bom funcionamento e a integridade do ambiente, 

solicitando manutenção ou substituição de peças depreciadas ou sem 

condições de uso e reparos no edifício. 

Engenharia Civil  

 Encaminhamento de sugestões de melhorias no sistema Lyceum quanto a 

lançamentos (docentes, secretária, coordenação e direção). 

Engenharia de Computação  

 Envio de sugestões para melhorias do sistema Lyceum. 

Engenharia Elétrica  

 Revisão dos conteúdos das disciplinas de Física I e Física II, e destinação 

de maior carga horária de aulas práticas. 



142 
 

 O NDE do curso está estudando a possibilidade de promover a Semana de 

Engenharia para apenas 1 (um) evento anual. 

 Contratação de técnicos de laboratórios para melhor auxiliar os professores 

em sala de aula, ou dividir turmas em aulas práticas laboratoriais. 

 Melhora no processo de divulgação do vestibular dando maior ênfase aos 

cursos que têm baixa demanda de alunos. 

Engenharia Mecânica  

 Orientação institucional e implementação/melhora na utilização de 

indicadores de despenho para gestão do curso. 

 Fortalecimento das disciplinas de Fundamentos de Cálculo e Fundamentos 

de Física, ampliação do programa de monitorias e incentivo da utilização de 

ferramentas de nivelamento oferecidas pela instituição. 

 Estabelecimento de critérios de seleção/contração de novas docentes com 

formação específica em Engenharia Mecânica ou áreas afins e incentivo à 

participação de docentes em programas de pós-graduação stricto sensu. 

 Busca de apoio institucional para desenvolvimento de atividades docentes 

fora da sala de aula (ensino, pesquisa e extensão). 

 Estabelecimento de meta de realização de trabalhos acadêmicos (ensino-

pesquisa-extensão) que possam gerar produção para o currículo docente, 

incentivando a participação em projetos de pesquisa PBIC E PVIC.  

 Realização de evento envolvendo atividades de ensino, pesquisa e 

extensão com participação da comunidade interna e externa. 

Fisioterapia  

 Solicitação de elaboração de um tutorial para orientar o requerimento de 

provas de segunda chamada e revisão de notas e/ou faltas para 

disponibilizar para os alunos no sistema. 

Odontologia  

 Informação aos acadêmicos sobre todos os serviços disponíveis no 

sistema. 

 Uso do sistema para comunicação interna entre secretaria/docente com 

acadêmicos. 
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Psicologia  

 Solicitação de melhorias para a secretaria geral em relação ao sistema 

Lyceum. 

c) Sustentabilidade Financeira 

As ações referentes à sustentabilidade financeira foram: 

 A identificação dos cursos com alta evasão bem como análise do custo/aluno 

por curso foi realizada com as adequações de mensalidades nos cursos de 

Educação Física, Fisioterapia e Pedagogia. 

 O departamento de cobrança foi estruturado e trabalha, de forma diferenciada, 

as cobranças entre alunos ativos e inativos. Utiliza, além do sistema acadêmico 

para envio de avisos de cobranças, ligações, notificações extrajudiciais, 

inclusão dos inadimplentes no SPC. A utilização da Corte de Conciliação e 

Arbitragem tem produzido excelentes resultados na mediação de acordos. 

 O índice de evasão manteve regular nos anos de 2012, 2013 e 2014 sendo 

que em 2014 o percentual de evasão foi de 8,76%. Em 2015 apresentou um 

crescimento de 43,69% em relação ao ano de 2014 e em 2016 houve uma 

redução de 6% e volta a crescer em 2017 no percentual de 10,59%%. 

Evidentemente, a causa determinante para a evasão é a situação financeira 

principalmente pelo atual cenário econômico do país.  

 A Instituição busca colocar em prática estratégias de financiamentos, 

negociações flexíveis, bolsas e descontos da própria faculdade, além de 

opções de cursos financeiramente mais acessíveis com a finalidade de facilitar 

a permanência dos alunos de baixa renda. 

5.5. Infraestrutura Física 

As ações referentes à infraestrutura foram: 

 Implantação do Laboratório de Tecnologia de Sementes a partir de junho/2017. 

 Criação de cronograma para a manutenção dos equipamentos. 

 Limpeza dos resíduos na Área Experimental. 

 Compra de insumos agrícolas. 

 Instalação dos bebedouros. 

 Planejamento de um galpão. 

 Reformas na Área Experimental. 
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 Aumento da área de plantio. 

A partir da reunião para avaliação da infraestrutura, o NDE, a coordenação 

pedagógica e a direção do curso, analisaram os dados da pesquisa e os resultados 

foram apresentados para discussão no colegiado. 

Observou-se que, numa escala de média ponderada que poderia chegar até 5, 

os serviços de limpeza das salas, das áreas de circulação e dos sanitários, atingiram 

nota máxima, assim como os quadros para a escrita (giz ou pincel) das salas de aula. 

Quanto aos equipamentos e materiais atenderem adequadamente às aulas 

teóricas e práticas dos estudantes, obteve-se uma média ponderada 4. O mesmo 

acontecendo quando se referiu ao tamanho das salas de aula, ventilação e 

climatização, mobiliário, equipamento de mídia (datashow e tela de projeção), 

condições de acessibilidade (espaços para cadeirantes nos auditórios, bebedouros 

rebaixados, balcão rebaixados nas secretarias), espaço para estacionamento, serviço 

de limpeza das salas de aula, das áreas de circulação e serviço de limpeza dos 

sanitários. 

Quanto à segurança, às rampas e sanitários para cadeirantes, limpeza e 

conservação dos bebedouros, a média ponderada ficou em 3. 

Outras ações realizadas foram: 

 Implantação do centro de diagnóstico por imagem no setor de radiologia, o que 

representará um avanço tecnológico. Serão instalados equipamentos digitais 

para radiografias periapicais intrabucais, radiografias extrabucais, tomografias 

computadorizadas por feixe cônico e impressoras a laser de exames por 

imagens. 

 Instalação de mais quinze (15) novos consultórios odontológicos de alto padrão 

de ergonomia, tecnologia e design - modelo G3 Syncrus, Gnatus, com cadeira 

odontológica, unidade auxiliar, equipo completo, foco refletor de LED e mocho 

a gás – na Clínica Odontológica A, no primeiro semestre de 2016. 

 Substituição do sistema de iluminação da Clínica Odontológica. A substituição 

das luminárias por sistema mais eficiente irá contribuir para o bom 

desenvolvimento das atividades clínicas junto aos pacientes. 

 Aquisição de novos exemplares de livros para a biblioteca central. 

 Instalação de ar-condicionado no ambulatório central. 

 Aquisição de cadeiras e um sistema de refrigeração para o Laboratório de 

Anatomia. 

 Readequações de retroprojetores que apresentavam problemas. 

 Compra e troca de cabos HDMI para salas de aula. 
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No que se refere ao acesso à Internet, há registro de reclamação da 

comunidade acadêmica e sobre a disponibilidade de tomadas para notebooks e 

velocidade de acesso. Nesse item, a avaliação realizada pelos alunos, indicou uma 

média de apenas 2. Os itens avaliados insatisfatoriamente, que registraram média 1, 

foram: espaço de convivência, circulação e interação social, acústica das salas de aula 

e as condições de acessibilidade (piso tátil e elevadores). Outro indicador 

considerando ruim, pelos acadêmicos foram os serviços de atendimento da 

lanchonete, das instalações e limpeza. Essa foi uma reclamação recorrente. Foram 

registadas também reclamação acerca de salas que apresentam infiltração, com mofo 

nas paredes e teto, o que pode afetar a saúde dos discentes. 
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6. Plano de ações de melhoria 

6.1. Planejamento e Avaliação Institucional 

 Apresentar os dados da avaliação do docente pelo discente e orientar quanto à 

melhoria dos itens considerados frágeis.  

 Realizar um trabalho de autoavaliação junto aos docentes que tiveram baixo 

desempenho e solicitar a elaboração de uma proposta individual de melhoria 

das fragilidades. 

6.2. Desenvolvimento Institucional 

 O projeto Criar e Tocar buscará novos parceiros que possam colaborar com a 

compra de instrumentos. 

 O projeto Criar e Tocar organizará o intervalo dos lanches dos alunos por 

etapa, melhorando a distribuição do tempo para elaboração do cardápio. 

6.3. Políticas Acadêmicas 

 Promoção de cursos de formação continuada abordando as questões didático-

pedagógicas. 

 Avaliação dos planos de ensino pela coordenadora pedagógica do curso. 

 Solicitação aos professores que façam a devolutiva das avaliações, conforme 

cronograma previsto no plano de ensino. 

 Estímulo para à elaboração de questões que levem o aluno ao raciocínio 

lógico. 

 Flexibilização das ementas: tratar deficiências de conteúdo. 

 Nivelamento em Cálculo e Língua Portuguesa. 

 Promover a comunicação entre os professores e demais membros da 

comunidade acadêmica sobre os temas discutidos nas reuniões com 

representantes de turma, com os membros da Atlética  e do Diretório 

Acadêmico. 

 Expansão do espaço físico do Núcleo de Acessibilidades: A Sala de Recursos 

Multifuncionais e a Coordenação serão instaladas nas dependências da 

Biblioteca Central, em salas separadas, o que permitirá o atendimento de 

forma humanizada e privativa. Os espaços são mais amplos e climatizados, 

adequados para as atividades acadêmicas. Em princípio, será oferecida 

tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual, por ser o maior 

número e os que mais demandam por serviços. O espaço atualmente utilizado 
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pela coordenação e atendimento será mantido como sala de apoio e/ou de 

reuniões. 

 Estão sendo adquiridos equipamentos de tecnologia assistiva para o 

atendimento na Sala de Recursos do Núcleo de Acessibilidade (teclados 

especiais, lupa eletrônica, fones de ouvido e novos computadores). 

 Serão disponibilizados em breve formulários para solicitação e ou comunicação 

com o Núcleo de Acessibilidade, via site institucional. 

 Estabelecer políticas de incentivo à pós-graduação entre os egressos na 

UniEVANGÉLICA. 

 Promover campanhas de comunicação que tenham como alvo os egressos. 

 Apresentar, para o egresso, oportunidades de eventos e cursos na 

UniEVANGÉLICA. 

 Instalar de terminais eletrônicos no campus para os usuários da Ouvidoria 

Geral realizar seus registros. 

 Realizar reuniões do CEP com maior frequência para atender a demanda de 

protocolos de pesquisa na Plataforma Brasil. 

 Renovar a nomeação de novos membros para o CEP-UniEVANGÉLICA. 

 Cumprimento das metas do plano quadrienal por parte dos docentes. 

 Elaboração de um APCN atendendo às exigências da CAPES para um 

doutorado. O atendimento a essas exigências estão distribuídas em outras 

metas relativas ao Plano Quadrienal e não isoladamente como meta do APCN. 

 Aumento de publicações em periódicos Qualis Indexados (Estabelecido no 

Plano Trienal que cada professor deverá ter, no final do triênio, um quantitativo 

de publicações relativas ao mínimo de 3 A2 (85), totalizando 255 pontos. 

 Aprovação no Quatriênio de um APCN (Aplicativo para Cursos Novos CAPES) 

de Doutorado na CAPES. 

 Indexação do Periódico Fronteiras: Journal of Social, Technological and 

Environmental Science em estratos de impacto no Qualis Periódicos/CAPES, 

especialmente SCIELO. 

 Defesa das dissertações no prazo de até 24 meses. 

 Incentivo à produção de Qualis Produtos, Qualis Livros e Qualis Eventos. 

 Ampliação dos Laboratórios do PPSTMA (Biodiversidade, LAPAGeo) e de suas 

respectivas atividades. 

 Ampliação das atividades de extensão e ação comunitária do PPSTMA através 

do Núcleo de Educação Ambiental (NEA-PPSTMA). 

 Gerar mecanismos para facilitar a democratização do conhecimento acadêmico 

e a participação efetiva da comunidade na atuação das atividades realizadas. 
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 Criar uma revista de extensão universitária para que os novos conhecimentos, 

resultantes das atividades realizadas, sejam divulgados. 

 Planejar  projetos de extensão permanentes, de forma a serem 

autossustentáveis e de grande impacto para a sociedade e comunidade 

acadêmica; buscar parcerias /patrocínios e participar em editais de fomento à 

extensão universitária. 

 Incluir novos fornecedores para serviço de alimentação fornecida durante o 

Projeto Institucional  UniEVANGÉLICA Cidadã - Ciranda  Anápolis. 

 Promoção de eventos que abarquem um número maior de turmas de cada 

curso de graduação. 

6.4. Políticas de Gestão 

 Continuar diversificando as temáticas a serem abordadas no Seminário de 

Práticas Docentes.  

 Convidar profissionais de diversas áreas do conhecimento para proferir 

palestras e/ou ministrar cursos de formação.  

 Promover campanha de sensibilização junto aos docentes para efetiva 

participação no evento.  

 Promover avaliação sistemática de todas as atividades desenvolvidas, bem 

como acompanhar e avaliar a implementação das ações propostas. 

 Identificar os indicadores de melhoria resultado do Programa de Formação 

Continuada de Docentes.   

 Promover formação continuada abordando assuntos inerentes a atribuição do 

tutor e do professor, sobretudo a importância da mediação pedagógica com os 

alunos. 

 Promover palestras e/ou cursos de formação.  

 Promover avaliação sistemática dos setores técnico-administrativos. 

 Criar programa permanente de formação continuada de profissionais que 

atuam em secretarias de curso e secretaria geral.  

 Informatizar todos os processos institucionais para maior agilidade da 

resolução das demandas. 

 Instalar um sistema de arquivo central para documentos físicos e digitalização 

de documentos antigos.   

 Aperfeiçoar a atuação da coordenação pedagógica, na perspectiva de 

colaborar com a direção na identificação e solução de fragilidades no que diz 
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respeito à relação professor/aluno, conduta docente e outras questões 

pedagógicas.   

6.5. Infraestrutura 

 Construção e reforma de espaços de convivência. 

 Restrição do acesso ao público externo ao interior da IES por meio da 

implementação de catracas eletrônicas. 
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7. Considerações Finais 

O processo avaliativo aqui relatado, serviu como ponto de partida para uma 

série de medidas que visam à melhoria das condições de ensino desta Instituição, 

tendo como base os resultados das avaliações realizadas pelos cursos e demais 

setores e as propostas apresentadas em seus relatórios. 

Os eixos apontados pela CPA, para serem avaliados nos anos de 2015, 2016 e 

2017, foram devidamente trabalhados em suas dimensões, o que é demonstrado pelo 

presente relatório final.  

Diante dos dados levantados e devidamente analisados neste processo 

avaliativo, temos uma clara visão da realidade do Centro Universitário de Anápolis 

quanto às suas potencialidades e fragilidades no que se refere à sua missão. 

Enquanto as potencialidades servem como estímulo ao exercício da tarefa de 

formar profissionais e cidadãos capazes de atuar em seu ambiente como atores de 

transformação social, as fragilidades são vistas como desafios à constante busca pelo 

aprimoramento dos processos educativos que aqui se desenvolvem. 

Ao finalizar mais um período avaliativo, a CPA renova o seu compromisso de 

continuar trabalhando no sentido de apresentar à comunidade acadêmica e à 

sociedade, a realidade que se desenha no Centro Universitário de Anápolis, bem 

como fazer cumprir as metas e objetivos estabelecidos em documento institucionais, 

especialmente o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), nos quais se encontram as orientações para a busca de melhorias 

na oferta de um ensino de excelência. 

A CPA considera que houve um avanço significativo no processo de 

autoavaliação institucional. Ao longo desse ciclo avaliativo, que compreende este 

relatório, a avaliação foi realizada com o apoio e participação dos diversos setores 

institucionais, como Chancelaria, Reitoria, Pró-Reitorias, Núcleos Docentes 

Estruturantes, Subcomissões Internas de Avaliação, Subcomissão de Especialistas em 

Avaliação, docentes, colaboradores, discentes e também a comunidade. Todo o 

processo de autoavaliação foi baseado no cumprimento das metas estabelecidos do 

Plano de Desenvolvimento Institucional e nos resultados das avaliações internas e 

externas, todas as informações coletadas e organizadas a partir do PDI, 

transformando-os em conhecimento e possibilitando sua apropriação pelos sujeitos 

envolvidos. 

  

 


