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1 INTRODUÇÃO

O Centro Universitário de Sete Lagoas (UNIFEMM), código 4962, teve seu
credenciamento original em junho de 2006 [Decreto 1.393/2006], tendo como instituição
mantenedora a Fundação Educacional Monsenhor Messias (FEMM), fundação de direito
privado sem fins lucrativos de caráter filantrópico, criada em 1966. Em 2010, passou por
novo processo avaliativo pelo INEP/MEC que ratificou o seu credenciamento.

O Projeto de Autoavaliação Institucional do Centro Universitário de Sete Lagoas
(UNIFEMM), desenvolvido em 2005 e atualizado em 2010, 2013 e mais uma vez em
2018, foi estruturado a partir das diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), para apoiar a efetivação plena da missão e da vocação da
IES, expostas em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O objetivo central
deste Projeto é estimular e desenvolver em alunos, professores, gestores e
colaboradores a capacidade de análise crítica das fragilidades e potencialidades da
instituição, visando à elaboração de plano de estratégias e ações corretivas a serem
incorporadas pela gestão.

No processo de desenvolvimento desse conjunto de ações, que abrangem o ensino, a
pesquisa, a extensão, a gestão e a organização administrativa, tem sido essencial a
Comissão Própria de Avaliação (CPA), criada em 11 de agosto de 20041.

Seguindo os princípios do SINAES e os objetivos expressos no Projeto de Autoavaliação
Institucional, o UNIFEMM desenvolve procedimentos avaliativos que se pautam pela
responsabilidade social com a qualidade da educação superior, pelo respeito à sua
própria identidade, missão e história, pela visão da globalidade institucional e pela
compreensão da continuidade do processo avaliativo.

Neste sentido, o Projeto de Autoavaliação do UNIFEMM se propõe a produzir
conhecimentos, identificar as causas dos seus problemas e deficiências e colocá-los em
1

Portaria no 003/2004 que nomeia os membros da CPA da então Faculdades da FEMM.
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debate para gerar estratégias de melhoria, aumentar a consciência pedagógica e
capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo e fortalecer as
relações de cooperação entre os diversos atores institucionais, constituindo-se uma
relação de mão dupla entre as propostas expressas no PDI e no PPI e o Projeto de
Autoavaliação. Há de se destacar que, em 2017, houve o encerramento do PDI 20132017 e, em março de 2018, finalizou-se a construção do PDI 2018-2022, o qual norteou
a atualização do Projeto de Autoavaliação do UNIFEMM proposto também para o referido
quinquênio. Em 2019, o cronograma explicitado no referido projeto foi seguido
plenamente no seu planejamento estratégico de autoavaliação com as seguintes ações
autoavaliativas.

(1) Avaliação Institucional. Diagnóstico feito pelos alunos, professores, colaboradores e
gestores por meio de questionário com temas sobre os 5 eixos e as 10 dimensões do SINAES. É
realizada anualmente com a Avaliação de Curso de Graduação. O conjunto dessas desses dois
processos avaliativos é denominado de AVALIA.

(2) Avaliação de Curso. É realizada tanto para a Graduação quanto para a Pós-Graduação.
Para a Graduação, tem-se um diagnóstico feito pelos alunos, professores e coordenador
de curso em relação a 3 dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e
infraestrutura do curso. Como já mencionado, acontece anualmente em conjunto com a
Avaliação Institucional, por meio de questionário autoaplicável. Na Pós-Graduação, o
diagnóstico é realizado pelos estudantes ao final do curso em relação à infraestrutura, na
busca de identificar a percepção sobre as condições físicas e ambientais, biblioteca e
secretaria, questões sobre orientação do TCC, coordenação do curso e perspectivas
acadêmicas e profissionais.

(3) Avaliação de Professor. É realizada tanto para a Graduação Presencial e a Distância
quanto para a Pós-Graduação. Diagnóstico feito por meio de questionário que avalia 04
dimensões: didática do professor, procedimentos de avaliação, procedimentos
administrativos e relacionamento professor/aluno. Este instrumento é respondido por
discentes, docentes e coordenadores de curso. É realizada semestralmente.
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(4) Avaliação do Perfil do Ingressante. É realizada tanto para a Graduação Presencial
e a Distância quanto para a Pós-Graduação. Diagnóstico sobre o perfil socioeconômico
e cultural do aluno ingressante do UNIFEMM, desenvolvido pela CPA desde 2011. Ocorre
a cada semestre com o objetivo de se conhecer os estudantes da Instituição e, a partir
deste perfil, construir estratégias potencializadoras da aprendizagem.
(5) Avaliação do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Diagnóstico feito por meio de
questionário que avalia a percepção dos usuários sobre a eficiência e eficácia do
ambiente virtual de aprendizagem. É respondido, semestralmente, por discentes que
utilizam a plataforma na modalidade de ensino a Distância 100% on line e semipresencial
e na modalidade presencial com disciplinas semipresenciais.

(6) Avaliação do Material didático. Diagnóstico feito por meio de questionário que tem
por objetivo avaliar a percepção que os discentes de cursos de graduação na modalidade
de ensino a Distância 100% on line e semipresencial possuem sobre o material didático
virtual impresso e bibliografia virtual.
(7) Análise interna das avaliações externas – ENADE, CPC, IGC, reconhecimento e
renovação de reconhecimento de curso. A CPA, em conjunto com os gestores, tem por
prática permanente sensibilizar o corpo discente e o docente sobre a importância do
ENADE, CPC e IGC. Para os cursos que já prestaram o ENADE, a CPA solicita aos
coordenadores de curso que, em conjunto com o Colegiado e NDE, construam a partir
do Relatório ENADE, disponibilizado pelo MEC, um Plano de Ação de Melhoria para o
curso. Para os cursos que passaram por processo de renovação de reconhecimento,
também é solicitado um plano de ação de melhoria, tomando como base as fragilidades
apontadas pelo relatório deste processo avaliativo expedido pelo MEC. Tanto os planos
de ação referentes ao ENADE quanto o de renovação de reconhecimento de curso são
monitorados pela CPA, que verifica se as proposições estão sendo cumpridas.
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O presente Relatório evidencia a firme disposição do UNIFEMM de enfrentar o desafio
de continuar a construir e consolidar a tarefa de se avaliar como Instituição de Ensino
Superior, postura que se afigura, cada vez mais, como fomento e estímulo à construção
de uma Política de Avaliação Institucional orientada decididamente à produção da
qualidade educativa, ao melhoramento institucional, à permanente formação ética e
cidadã dos atores da comunidade universitária e ao fomento de sua intervenção positiva
na sociedade na qual se insere. Este documento se refere às ações autoavaliativas
desenvolvidas pelo UNIFEMM durante o ano de 2019, sendo, portanto, um relatório
parcial2.

Apoiado nessas considerações, este Relatório foi organizado em 5 seções, a partir desta
Introdução. Na seção 2 é apresentada a Metodologia empregada nas ações
autoavaliativas em 2019 de modo que seja possível descrever os instrumentos utilizados
para a coleta dos dados e os segmentos da comunidade que foram envolvidos, bem como
as técnicas para a análise dos dados. Em seguida, na seção 3 Desenvolvimento, são
apresentados os dados e as informações pertinentes a cada eixo/dimensão do SINAES,
de acordo com o PDI, os documentos internos da IES e os processos auto avaliativos
internos e externos do UNIFEMM em 2019. Para o eixo 1 Planejamento e Avaliação
Institucional, segue a Dimensão 8 Planejamento e Avaliação, para o eixo 2
Desenvolvimento

Institucional,

estão

as

dimensões

1

Missão

e

Plano

de

Desenvolvimento Institucional e a 3 Responsabilidade Social da Instituição; no eixo 3
Politicas Acadêmicas, estão as dimensões 2 Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a
Extensão, a 4 Comunicação com a Sociedade e a 9 Política de Atendimento aos
Discentes; para o eixo 4 Politicas de Gestão, seguem as dimensões 5 Políticas de
Pessoal, a 6 Organização e Gestão da Instituição e a 10 Sustentabilidade Financeira e,
por fim, o eixo 5 Infraestrutura com a dimensão 7 seguindo a mesma nomenclatura deste
eixo. Com base nesses resultados, apresenta-se, na seção 4 Análise dos Dados e das
Informações, um diagnóstico da IES, ressaltando os avanços e os desafios enfrentados
no ano de 2019 e, por último, na seção 5, a título de considerações finais, são

2

Conforme Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 65.
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apresentadas as Sugestões de Ações a Partir da Análise dos Dados e das
Informações, visando a melhoria das atividades acadêmicas e de gestão do UNIFEMM.
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2 METODOLOGIA

Com o objetivo de institucionalizar a prática cotidiana de avaliação criando uma cultura
avaliativa, a IES organiza-se a partir do Projeto de Autoavaliação Institucional, o qual se
inscreve no contexto geral de instauração de processos de avaliação da educação
superior brasileira, impulsionado pela necessidade de aferir o conjunto de atividades
desenvolvidas pela Instituição nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, assim como a
organização acadêmico-administrativa que estas pressupõem.

Há de se destacar que a Comissão Própria de Avaliação (CPA) vem seguindo o seu
Projeto de Autoavaliação Institucional, o qual foi atualizado em 2018, em consonância
com a vigência de seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2018/2022). Em
outras palavras, pode-se dizer que o referido Projeto tem projeções de ações
autoavaliativas de 2018 a 2022 e que a CPA, órgão responsável por coordenar estas
ações, vem seguindo em sua maioria o seu roteiro.

Imbuído de um espírito de autoanálise de suas qualidades e fragilidades, o UNIFEMM,
ao lado das avaliações externas, já pratica, há algum tempo, por meio de diferentes
procedimentos e instrumentos, um acompanhamento próprio de suas atividades. Cumpre
ressaltar o mais importante desse momento institucional da IES: a avaliação tem se
consolidado ao longo dos últimos anos a partir de investimentos na disseminação e
consolidação de uma cultura autoavaliativa, capaz de garantir a efetividade e legitimidade
do Projeto de Autoavaliação Institucional.

Em resumo, a concepção matricial, base da metodologia proposta no Projeto de
Autoavaliação do UNIFEMM, busca examinar as dimensões a serem consideradas no
processo de avaliação institucional, por meio da integração de instrumentos
predominantemente qualitativos e quantitativos, fomentados por fontes externas e por
fontes internas à IES, em uma perspectiva de interpenetração, para traçar um panorama
institucional que, por suposto, deve ser reavaliado continuamente.
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Em 2019, as ações autoavaliativas, coordenadas e desenvolvidas pela CPA, foram: a)
Autoavaliação Institucional, b) Avaliação de Curso, c) Avaliação de Professor, d)
Avaliação dos Ingressantes na Graduação e Pós-Graduação; d) Avaliação do Ambiente
Virtual de Aprendizado (AVA), e) Avaliação do Material Didático e f) análises das
Avaliações Externas, tais como ENADE, CPC, IGC e Reconhecimento e Renovação de
Reconhecimento de Curso de Graduação.

Todas estas ações passaram pelas etapas do processo de autoavaliação, desenhado no
Projeto de Autoavaliação (2018 a 2022) do UNIFEMM. A seguir, são demonstradas estas
etapas:
2.1 Etapas do Processo de Autoavaliação

O processo de Autoavaliação do UNIFEMM é constituído de 3 etapas, explicitadas a
seguir.

Etapa I - Planejamento e Preparação Coletiva

O objetivo desta etapa é planejar a autoavaliação, conforme previsto no Projeto de
Autoavaliação e estimular e envolver os atores no processo. Esta etapa prevê as
seguintes ações:

I.

Reuniões da CPA, com a função de coordenar e articular o processo de auto
avaliação.

II.

Planejamento da autoavaliação, com a definição de objetivos, estratégias,
metodologia, recursos e cronograma.

Etapa II - Desenvolvimento das Atividades Auto Avaliativas

O objetivo desta etapa é a concretização das atividades que foram programadas no
Projeto de Autoavaliação. Esta etapa prevê as seguintes ações:
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I.

Definição de instrumentos de avaliação, metodologia de coleta e análise de dados
e estrutura de relatório;

II.

Construção dos instrumentos de avaliação (questionários, entrevistas e/ou outros);

III.

Sensibilização da comunidade acadêmica, buscando o envolvimento com o
processo.

IV.

Aplicação dos instrumentos de avaliação;

V.

Elaboração dos relatórios de avaliação.

Etapa III - Consolidação do processo e programação de redirecionamento

O objetivo desta etapa é o de incorporar os resultados encontrados na avaliação e buscar,
por meio destes, a melhoria da qualidade no UNIFEMM. As ações previstas nesta etapa
são:

I.

Definição das formas de divulgação dos resultados;

II.

Divulgação para a comunidade dos resultados obtidos;

III.

Avaliação do processo, visando um balanço crítico que pressupõe uma análise
sobre as fragilidades e potencialidades do desenvolvimento das atividades
avaliativas;

IV.

Planejamento da aplicação dos resultados, visando ao saneamento das
deficiências encontradas.

Apresentadas as etapas que os processos de autoavaliação do UNIFEMM seguem, são
explicitados, a seguir, os instrumentos utilizados para coletar os dados, os segmentos da
comunidade acadêmica consultados e as técnicas utilizadas para a análise dos dados de
cada uma das ações autoavaliativas coordenadas pela CPA em 2016.
2.2 Ações Autoavaliativas em 2019

2.2.1 Autoavaliação Institucional

14

O AVALIA é um formato de avaliação criado, em 2018, pela Comissão Própria de
Avaliação (CPA) do Centro Universitário de Sete Lagoas (UNIFEMM), por meio do qual,
de forma dinâmica e ágil, são realizadas juntas a Autoavaliação Institucional (AAI) e a
Avaliação de Cursos de Graduação (AC). Assim, tem como objetivo proporcionar uma
reflexão da instituição acerca de sua atuação, tendo em vista sua missão e objetivando,
principalmente, aprimorar a qualidade de seus cursos e processos. Por seu potencial de
diagnóstico e melhoramento institucional, uma vez que se consolida, cada vez mais,
como importante instrumento de gestão nesta instituição, os processos autoavaliativos
têm se caracterizado, de forma prospectiva, integrados ao planejamento institucional.
Desta forma, refletindo sobre o histórico e os dados das AAI realizadas até 2017 3, a CPA
optou, em 2018, pela realização da AAI em conjunto com a AC, em um novo formato,
que, além de buscar maior participação e interação com o público avaliador, também
contemplava as mudanças propostas pelos novos instrumentos de avaliação utilizados
pelo INEP. Em 2019, o processo se repetiu no mesmo formato, mudando apenas a
plataforma utilizada, que possuía mais recursos, permitindo um layout mais interessante
e relatórios de resultados gerados instantaneamente, o que deu ainda mais agilidade aos
processos.

Debates e reflexões acerca dos processos avaliativos são contínuos na CPA e, em 2019,
eles levaram à manutenção da metodologia utilizada na edição anterior, na qual o prisma
foi a redução de quesitos, objetivando dinamizar o processo, bem como com a
possibilidade de escolha, pelos avaliadores, dos quesitos que se desejava avaliar. O
propósito, mais uma vez, foi tornar a avaliação mais atrativa para os avaliadores.

3

De acordo com a metodologia até então proposta no Projeto de Autoavaliação Institucional, esse
procedimento era bienal.
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Dessa forma, os dois processos (AAI e AC) foram, mais uma vez, realizados juntos 4. O
avaliador, via Portal do Aluno (segmento Alunos) ou links enviados por email (segmentos
Alunos, Gestores, Professores, Funcionários e Coordenadores de Curso), respondia a
apenas 3 perguntas objetivas: ‘O que o UNIFEMM tem de melhor?’, ‘Em que o UNIFEMM
precisa melhorar?’ e ‘O que você não conhece no UNIFEMM?’.

Para cada uma das perguntas, foram disponibilizadas 34 opções de respostas
correspondentes aos quesitos a serem avaliados – os mesmos para as 3 perguntas,
porém apresentados randomicamente para cada uma delas5. O avaliador poderia marcar
quais e quantos desejasse – ou não marcar. Além disso, ao final, foi inserida uma
questão6, para exposição de justificativas, comentários, elogios e sugestões, a respeito
dos quesitos marcados em cada questão. A este espaço, doravante se denomina
questões abertas.
Assim, todos os segmentos – alunos, professores, gestores e funcionários, na AAI, e
alunos, professores e coordenadores de curso, na AC – tiveram acesso a todos os 34
quesitos e liberdade para avaliar os que desejassem. Os quesitos avaliados no referido
questionário encontram-se expostos no QUADRO 2, que também apresenta a qual(is)
processo(s) avaliativo(s) cada quesito se refere.

4

Para realização do registro, o questionário era único. Porém, a CPA manteve o quadro que possibilitava
identificar qual questão pertencia a qual(is) processo(s) avaliativo(s), de forma a considerar as
especificidades da análise.
5
Essa estratégia buscava garantir que os avaliadores respondessem com maior equidade aos quesitos,
uma vez que não se tinha uma ordem pré-determinada de apresentação dos mesmos.
6
Na edição anterior havia apenas um box em cada uma das 3 perguntas, para que fossem expostos os
comentários. Isso dificultou a identificação dos quesitos, para análise. A plataforma utilizada na edição
atual, entretanto, possibilitou que cada comentário fosse computado na avaliação de cada quesito.
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Eixo
Planejamento e
Avaliação
Desenvolvimento
Institucional
Políticas
Acadêmicas

Políticas de
Gestão

AAI
x
X
X
X
X
X

Dimensão AAI
8
8
8
1
3
9

X
X
X

9
2
9

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
2
2
2
4
4
9
5
5
6

X
10
Infraestrutura
X
7
X
7
X
7
X
7
X
7
X
7
X
7
Fonte: UNIFEMM, CPA, AVALIA, 2019.

Quadro 2 – Aspectos avaliados no AVALIA
Quesito
Autoavaliações institucionais
Desdobramentos das Autoavaliações Realizadas
Planejamento Institucional
Plano de Desenvolvimento Institucional
Responsabilidade Social
Relacionamento com o aluno
Estrutura curricular dos cursos
Conteúdos abordados nas disciplinas (graduação)
Metodologias utilizadas nas aulas (graduação)
Métodos de Avaliação para medir a aprendizagem (graduação)
Apoio à aprendizagem (monitoria e nivelamento)
Estágio
Apoio Psicopedagógico e políticas de inclusão
Atividades Complementares
Trabalho de conclusão de curso
Pós-graduação
Ensino à distância
Pesquisa
Extensão
Processos de Comunicação Interna
Processos de Comunicação Externa
Programa de acompanhamento de egressos
Políticas de gestão de pessoas
Corpo Docente
Gestão Institucional
Gestão do Curso de Graduação
Sustentabilidade Financeira
Infraestrutura em Geral
Segurança no Campus
Acessibilidade Física, Metodológica e Atitudinal
Tecnologias de Informação e Comunicação
Biblioteca
Laboratórios
Salas de Aula

AC

Dimensão AC

X

1

X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
1
1
1
1
1
1
1
1

X

1

X

1

X

2

X

2

X

3

X
X
X
X
X

3
3
3
3
3

O QUADRO 3 apresenta a quantidade de quesitos por processo avaliativo, por eixo e por
dimensão. Por ele se pode perceber que, dos 34 quesitos, 27 compõem a AAI e, destes,
a maior parte (17, que corresponde a 63%) se concentra no eixo 3 da Autoavaliação
Institucional, que diz respeito às Políticas Acadêmicas. Já com relação à Avaliação de
curso, foram 20 quesitos, dos quais 12 (60%) são referentes à dimensão 1, Organização
Didático-Pedagógica. Isso demonstra a opção feita por priorizar, nas duas avaliações, a
principal atividade fim da instituição – o ensino de graduação.
Quadro 3 – Quantidade de quesitos por processo
Quantidade
Dimensão AAI
Quantidade
Dimensão
de
Quesitos
AC
Quesitos
por
por eixo
dimensão
da AAI
1
8
Planejamento e
3
Planejamento e
3
Avaliação
Avaliação
1
1
Missão e PDI
2
Desenvolviment
2
3
o Institucional
Responsabilidad
1
1
e Social
Organização
2
DidáticoEnsino, Pesquisa
5
pedagógica
e Extensão
3
4
Políticas
17
Comunicação
2
Acadêmicas
com a Sociedade
9
Atendimento ao
4
Discente
5
Política de
2
Pessoal
2
4
6
Corpo
Políticas de
5
Organização e
1
Docente e
Gestão
Gestão
Tutorial
10
Sustentabilidade
1
Financeira
5
3
7
Infraestrutura
7
7
Infraestrutur
Infraestrutura
a
Total
34
27
Fonte: UNIFEMM, CPA, AVALIA, 2019.
Eixo

Quantidade
Quesitos
por
dimensão
da AC

12

2

6
20

Como já exposto, a diferença em relação ao processo anterior, motivada pela reflexão
acerca do mesmo, foi em relação à coleta dos dados, antes feita através da aplicação do
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mencionado instrumento, construído via Formulários do Google Drive. Na atual edição,
foi selecionada outra plataforma7 de pesquisa, pela qual a disponibilização de dados,
brutos ou já trabalhados, tornou mais ágil e vertical o trabalho de análise dos mesmos.
Além disso, os formulários, que antes eram 2 por diferenciarem as questões iniciais 8 (de
caracterização dos respondentes) dos alunos em relação aos demais segmentos, foram
unificados, de forma a agilizar as análises.

Assim, foi aplicado o questionário aos segmentos supracitados, que a ele tiveram acesso
por meio do hotsite da CPA, dos links enviados por email (alunos, funcionários,
professores, coordenadores de curso e gestores) e do Portal (alunos), no período de 16
a 31 de outubro de 2019. Foram incluídos no processo todos os segmentos institucionais
– os alunos de graduação, os professores que ministraram aulas na graduação no ano
de 2019, gestores – coordenadores de curso, de setor, reitor e pró-reitores – e
funcionários9. Isso significa que avaliaram o UNIFEMM aqueles sujeitos diretamente
ligados à instituição, mas não participaram do processo os que se associam a ela por
meio das Unidades de Negócio, como o Colégio UNIFEMM, o Centro Vocacional
Tecnológico, Luzianna Lanna e UniCeasa.

Para a análise dos dados, alguns aspectos foram especialmente considerados. Um deles
se refere à forma de inserção dos respondentes. Todos os atores institucionais,
diferentemente da edição anterior10, responderam à avaliação apenas uma vez e sua
resposta foi contemplada em todos os segmentos de que faziam parte.

7

A plataforma utilizada foi a Question Pro e a escolha foi em função das possibilidades criadas por
inúmeros recursos que por ela são disponibilizados.
8
Todos passaram a responder a todas as questões – inclusive as relativas ao vínculo com o curso(s) e a
modalidade.
9
Com relação aos funcionários, é importante esclarecer que não foram incluídos os supervisores dos
PIMPOs, uma vez que atuam nas Unidades Básicas de Saúde, não tendo contato direto com a IES, assim
como as auxiliares de serviços gerais e funcionários de obra, excluídos pela constatação de que grande
percentual deles não possuía/utilizava email nem tinha domínio das ferramentas necessárias para
realização da avaliação na concepção proposta.
10

Excluídos os alunos, que caso fossem também funcionários, responderiam duas vezes, qualquer
respondente que pertencesse a mais de um segmento responderia uma única vez, mas teria sua resposta
contemplada em todos eles.
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Com relação à análise, isso significou que, para a compreensão do UNIFEMM como um
todo, a resposta de cada avaliador foi considerada uma única vez: se um respondente
era professor e, também, funcionário, nesse momento da análise sua resposta foi
computada uma única vez. Já no recorte dos segmentos, a análise contemplou essa
resposta o número de vezes correspondente à quantidade de segmentos a que o
respondente pertencia. No caso supracitado, a resposta foi considerada tanto no
segmento professor, quanto no segmento funcionário.

2.1 Metodologia de Análise
Para uma compreensão mais consistente dos apontamentos que a AAI traz, tornou-se
imprescindível uma leitura de dados que, além de analisar, cruzasse as informações.
Para tanto, inicialmente, realizou-se uma análise dos índices de participação, inclusive
comparando-os aos de 2018.

Já no que diz respeito aos resultados da autoavaliação institucional propriamente ditos,
a análise foi realizada da mesma forma que em 2018, possibilitando a comparação entre
as duas edições do processo. A princípio, foi calculada a frequência de respostas de cada
questão respondida, em cada quesito avaliado, tanto geral quanto por segmento. Assim,
para cada uma das 3 perguntas, foi verificada a frequência de respostas por quesito, de
forma a ranquear os 27 quesitos, tanto para o UNIFEMM, quanto para cada segmento
particularmente11. Para contabilizar a frequência de respostas, verificou-se a quantidade
de marcações de quesitos feitas e o percentual de cada quesito marcado, tanto por
segmento quanto para o UNIFEMM.

Após ranqueados, pôde-se identificar os quesitos com maiores índices de aprovação
pelos avaliadores, aqueles apontados como maiores fragilidades e, também os que foram
indicados como menos conhecidos. Para análise, foram considerados, salvo em

11

Vale ressaltar mais uma vez que, para a análise do UNIFEMM, os respondentes foram considerados
numa única inserção. Já para os segmentos, as respostas foram duplicadas, quando foi o caso.
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situações excepcionais12, os cinco quesitos que alcançaram maior percentual de
respostas. Posteriormente, os rankings foram comparados, com o objetivo de identificar
a situação de cada quesito em relação às três perguntas, buscando fazer um balanço
crítico de cada um, tanto por segmento quanto para o UNIFEMM.

Ao final, construiu-se uma tabela, na qual valores foram atribuídos aos quesitos,
conforme o status de marcação. Isso significa que, para cada vez que o quesito foi
marcado na 1ª questão, ele recebeu 1 ponto (+1). Para cada vez que ele foi marcado na
2ª questão, ele perdeu 1 ponto (-1). Além disso, a tabela contempla cada vez que ele foi
apontado como desconhecido. Os quesitos marcados como desconhecidos não
receberam pontuação, apenas se demarcou a quantidade de vezes que receberam
marcações na 3ª pergunta com o objetivo de identificação daqueles que demandam
ajustes nos processos de comunicação ou divulgação, porém a pontuação dos mesmos
neste item foi considerada nula. A seguir, realizou-se um ranqueamento dos quesitos da
maior pontuação para a menor, calculando-se a diferença de quantidade de marcações
entre as questões 1 e 2, por quesito. O resultado encontrado resultou em uma coluna da
tabela na qual se expressa a posição ocupada no ranking a partir dessa diferença. Os
quesitos devidamente posicionados foram, então, divididos em Tercis. A última coluna da
tabela destaca os Tercis superior – que contempla os quesitos indicativos dos aspectos
mais positivos da instituição – e inferior – indicativo dos quesitos que são considerados
pontos de atenção e demandam os investimentos mais imediatos por parte dos
envolvidos com os mesmos.

Para um aprofundamento da análise, optou-se, ainda, por uma análise qualitativa, pela
observação das questões abertas. Para exploração dessas respostas, utilizou-se a
análise de conteúdo, técnica que auxilia na interpretação das mensagens e na
compreensão de seus significados, num nível além de uma leitura comum, e buscou-se
indicar, sempre que possível, os 5 maiores percentuais. Entretanto, pela especificidade
dessa análise, em alguns casos essa quantidade foi reduzida ou ampliada.

12

Situações em que, por algum evento/critério – empate de percentual, por exemplo, essa quantidade foi
menor ou maior que 5.
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Assim, para analisar as questões abertas, foi feita uma análise do conteúdo de todas as
respostas dadas pelos segmentos respondentes. Inicialmente, verificou-se se as
respostas estavam alocadas no lugar ideal, ou seja, se as que traziam comentários
favoráveis, sendo consideradas positivas, estavam na primeira pergunta; se os
comentários que eram desfavoráveis, considerados como respostas negativas,
estavam na segunda questão, e se os comentários como não sei ou equivalentes,
indicativos de desconhecimento, se enquadravam na terceira pergunta. Essa análise
serviu para realocar alguns comentários, quando necessário, o que foi feito pela
atribuição de cores, processo explicitado à frente, neste documento. A seguir, realizouse uma comparação, por segmento, entre os percentuais de respostas abertas e
fechadas. Para tanto, foi elaborada uma tabela13 na qual foram computados os
percentuais de respostas abertas positivas, negativas e de desconhecimento. Também
foi observado o percentual de avaliadores que não apresentaram comentários a cada
uma das questões ou de sugestões de melhoria dadas ao quesito. Um ponto positivo
alcançado nesta edição foi a possibilidade criada pela plataforma de exposição de
comentários para cada quesito, em relação a cada pergunta, o que permitiu uma análise
mais consistente.

Convém aqui destacar que, assim como em 2018, o foco dessa avaliação é nos
processos e, portanto, os resultados e as ações de melhoria são responsabilidades de
todos os envolvidos no processo avaliado. Nessa perspectiva, e finalizada essa análise,
os dados são enviados aos responsáveis pelos setores avaliados. Para tanto, identificouse, para cada quesito, o processo ali avaliado e, consequentemente, os setores
envolvidos e/ou responsáveis pelo mesmo. Com relação à elaboração do plano de ação
de melhorias, os responsáveis foram orientados a fazer para os quesitos apontados como
fragilidades, que estão destacados no QUADRO 4, a seguir.
Quadro 4 – Setores envolvidos

13

A comparação entre a quantidade de marcações nas respostas fechadas e a quantidade de respostas abertas por
categoria se encontra nos apêndices, expostos por segmento ao final deste documento.
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Quesito

Setores Envolvidos

Autoavaliações institucionais

CPA, Coordenadoria de Graduação
presencial,
Coordenadoria
de
Graduação EaD, Coordenadores de
Área e de Setor, TI
CPA, Coordenadoria de Graduação
presencial,
Coordenadoria
de
Graduação EaD, Coordenadores de
Área e de Setor, Reitoria
CPA, Coordenadoria de Graduação
presencial,
Coordenadoria
de
Graduação EaD, Reitoria, Assessoria
de Planejamento, Secretaria Geral,
Assessoria
de
Comunicação,
COPPEX
CPA, Coordenadoria de Graduação
presencial,
Coordenadoria
de
Graduação EaD, Reitoria, Assessoria
de Planejamento, Secretaria Geral,
Assessoria
de
Comunicação,
COPPEX
COPPEX,
Coordenadoria
de
Graduação
presencial,
Coordenadoria de Graduação EaD,
Assessoria de Comunicação, Gestão
de Pessoas, Assessoria de Projetos,
Núcleo de Carreiras, NPJ
Central de Atendimento ao Aluno,
NTCC, Núcleo de Carreiras, NAPA,
Consultoras de Carreiras, Biblioteca,
NPJ, Prefeitura do Campus, NEaD,
Assistência
ao
Estudante,
Coordenadoria Financeira e Contábil,
TI
NAD, Coordenadoria de Graduação
presencial,
Coordenadoria
de
Graduação EaD, Coordenadores de
Área, Núcleo de Carreiras, NEaD, TI
Coordenadoria
de
Graduação
presencial,
Coordenadoria
de
Graduação EaD, Coordenadores de
Área, Núcleo de Carreiras, NPJ
NAPA, coordenadores de Área e
Assistência ao Estudante
COPPEX, Coordenadores de Área,
Coordenadores de Curso de PósGraduação, NEaD
Coordenadores
de
Área,
Coordenadores de Curso de PósGraduação, NEaD, COPPEX, TI
COPPEX, Coordenadoria de
Graduação presencial,

Desdobramentos
autoavaliações

Planejamento Institucional

PDI

Responsabilidade Social

Relacionamento com o aluno

Apoio à Aprendizagem

Estágio

Apoio Psicopedagógico
Pós-Graduação

EaD

Pesquisa

das

Setor Responsável
pelo
encaminhamento
do plano de ação
CPA

CPA

Assessoria
Planejamento

de

Assessoria
Planejamento

de

COPPEX

RA

NAD

Núcleo
Carreiras

NAPA
COPPEX

NEaD

COPPEX

de
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Quesito

Extensão

Comunicação Interna

Comunicação Externa

Egressos

Gestão de Pessoas
Corpo Docente

Gestão Institucional

Sustentabilidade Financeira

Infraestrutura
Segurança
Acessibilidade

Setores Envolvidos

Coordenadoria de Graduação EaD,
Coordenadores de Curso de PósGraduação
CPA, Coordenadoria de Graduação
Presencial, Coordenadoria de
Graduação EaD, Coordenadores de
Área, COPPEX, NEaD,
Coordenadores de Curso de PósGraduação
CPA, Coordenadoria de Graduação
presencial,
Coordenadoria
de
Graduação EaD, Coordenadores de
Área e de Setor, Reitoria, Assessoria
de Comunicação, TI
CPA, Coordenadores de Área e de
Setor, Reitoria, Assessoria de
Comunicação, TI
Núcleo
de
Carreiras,
CPA,
Coordenadoria
de
Graduação
Presencial,
Coordenadoria
de
Graduação EaD, Coordenadores de
Área, COPPEX, Coordenadores de
Curso de Pós Graduação, TI
Gestão
de
Pessoas,
NAD,
Coordenadoria Administrativa, TI
Coordenadoria
de
Graduação
Presencial,
Coordenadoria
de
Graduação EaD, Coordenadores de
Área, Secretaria Geral, COPPEX,
Gestão de Pessoas, NAD
Reitoria, CPA, Coordenadoria de
Graduação
presencial,
Coordenadoria de Graduação EaD,
Assessoria
de
Planejamento,
Secretaria Geral, Assessoria de
Comunicação, COPPEX
Pro-Reitoria
AdministrativoFinanceira,
Coordenadoria
Administrativa,
Coordenadoria
Financeira e Contábil
Prefeitura do Campus, Assessoria de
Planejamento
Prefeitura do Campus, TI
Coordenadoria
de
Graduação
presencial,
Coordenadoria
de
Graduação EaD, NAPA, Prefeitura do
Campus, NEaD, NAD e TI

Setor Responsável
pelo
encaminhamento
do plano de ação

COPPEX

Assessoria
Comunicação

de

Assessoria
Comunicação

de

Núcleo
Carreiras

de

Gestão
Pessoas
NAD

de

Reitoria

Pro-Reitoria
AdministrativoFinanceira
Prefeitura
do
Campus
Prefeitura
do
Campus
Coordenadoria de
Graduação
presencial,
Coordenadoria de
Graduação EaD
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Quesito

Setores Envolvidos

TICs

Coordenadoria
de
Graduação
presencial,
Coordenadoria
de
Graduação EaD, NEaD, NAD e TI

Biblioteca

Biblioteca,
Coordenadoria
de
Graduação
Presencial,
Coordenadoria de Graduação EaD,
Coordenadores de Área, COPPEX,
Coordenadores de Curso de PósGraduação
Laboratórios
Coordenadores de Laboratórios,
Coordenadoria
de
Graduação
Presencial,
Coordenadoria
de
Graduação EaD, Coordenadores de
Área,
Prefeitura
do
Campus,
Coordenadoria Administrativa, TI
Salas de Aula
Coordenadoria
de
Graduação
Presencial,
Coordenadoria
de
Graduação
EaD,
COPPEX,
Prefeitura
do
Campus,
NAD,
Coordenadoria Administrativa
Fonte: UNIFEMM, CPA, AVALIA, Autoavaliação Institucional, 2019.

Setor Responsável
pelo
encaminhamento
do plano de ação
Coordenadoria de
Graduação
presencial,
Coordenadoria de
Graduação EaD
Biblioteca

Coordenadores de
Laboratórios

Prefeitura
Campus

do
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2.2.2 Avaliação de Curso

2.2.2.1 Avaliação de Curso de Graduação

A metodologia utilizada para a Avaliação de Curso de Graduação, tanto presencial
quanto a Distância, foi a mesma apresentada na Autoavaliação Institucional, já que
esses dois processos avaliativos são coletados e analisados pelo sistema AVALIA.

As únicas diferenças entre as duas avaliações são que, enquanto o instrumento da
Autoavaliação Institucional conta com 27 questões e os segmentos avaliadores são
alunos, professores, funcionários técnicos e gestores, no instrumento da Avaliação de
Curso existem 20 perguntas e os segmentos são alunos, professores e coordenadores
de curso.

2.2.2.2 Avaliação de Curso de Pós-Graduação

A Avaliação de Curso de Pós-Graduação acontece ao final de cada curso. Ao final de
2018, encerrou-se cinco turmas dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. Os alunos
responderam a um questionário no ato da entrega do Trabalho de Conclusão de Curso,
que aconteceu ao longo de 2018.

Este questionário é composto por 16 questões, sendo 7 delas em relação a infraestrutura,
na busca de identificar a percepção sobre as condições físicas e ambientais, biblioteca e
secretaria, 1 questão relacionada à orientação do TCC, 2 questões ligadas à
coordenação do curso, 5 questões relacionadas às perspectivas acadêmicas e
profissionais e 1 questão aberta compreendendo elogios, falhas e/ou sugestões,
conforme QUADRO 4.
Quadro 4 – Questões do instrumento de Avaliação de Curso, Pós-Graduação

Número
1
2

Questão
As condições físicas/ambientais foram adequadas?
Os equipamentos audiovisuais da sala de aula facilitaram a
aprendizagem?
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

O acervo da biblioteca é adequado ao curso?
O horário de funcionamento da biblioteca atende satisfatoriamente?
O atendimento da biblioteca foi satisfatório?
O horário de funcionamento da secretaria atende satisfatoriamente?
O atendimento da secretaria foi satisfatório?
O orientador de TCC se mostrou comprometido com a orientação
O Coordenador do Curso se mostrou comprometido com o curso?
O Coordenador do Curso atendeu satisfatoriamente às demandas do
aluno?
O curso agregou algum crescimento acadêmico
O curso agregou algum crescimento profissional
O curso serviu de incentivo à continuidade em cursos de PósGraduação stricto sensu?
Você faria o curso de Pós-Graduação stricto sensu no UNIFEMM?
Você indicaria o curso para outras pessoas?
Elogios, falhas e/ou sugestões

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Curso, Pós-Graduação, 2016.

Tal instrumento é aplicado considerando-se também os princípios da adesão voluntária
e da não identificação do respondente, além dos alunos atribuírem notas de 1 a 5, sendo
1 o conceito mais negativo, 5 o mais positivo e NS caso não saibam avaliar o aspecto em
questão.

Para análise dos resultados, são levados em consideração os resultados positivos,
somando-se os conceitos 4 e 5, os negativos, somando-se 1 e 2, e a categoria de atenção
compreendendo o conceito 3 e as respostas NS.

Os resultados são encaminhados à Reitoria, Pró-reitora Acadêmica, Coordenadoria de
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (COPPEX) e ao coordenador de curso para
análise e possíveis intervenções para melhoria do processo.

2.2.3 Avaliação de Professor

O processo de Avaliação de Professor é realizado tanto para os docentes da Graduação
quanto para os de Pós-Graduação.
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2.2.3.1 Avaliação de Professor de Graduação

2.2.3.1.1 Avaliação de Professor de Graduação na Modalidade Presencial

O UNIFEMM realizou, entre os dias 08/06/18 à 25/06/18 (1º semestre) e entre os dias
17/10/18 à 31/10/18 (2º semestre), a Avaliação de Professor de Graduação na
modalidade presencial, por meio da página virtual (hotsite) da CPA. De acordo com os
princípios do Projeto de Autoavaliação do UNIFEMM, a participação na avaliação é por
adesão voluntária e acompanhada de um processo de sensibilização para estimular e
reforçar Alunos, Professores e Coordenadores de Curso a executar a avaliação.

Em relação à estrutura do instrumento, ele consta do mesmo formato: 17 questões
fechadas constituídas por quatro dimensões: didática do professor, procedimentos
avaliativos, procedimentos administrativos e relação professor/aluno, conforme
QUADRO 5. Estas são estratificadas em seis escalas de respostas: 5 - sempre, 4 - quase
sempre, 3 - às vezes, 2 - quase nunca, 1 - nunca e NS - não sei, que fazem parte da
análise quantitativa do instrumento.
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Quadro 5 – Questões do instrumento da Avaliação de Professor, Graduação, Modalidade Presencial, por
dimensão

Dimensão

Número
1
2
3

1
Didática

4
5
6
7
14

2
Procediment
os
Avaliativos
3
Procediment
os
Administrativ
os
4
Relacioname
nto
professor/alu
no

15
16
17
8
12
13
9
10
11

Questão
Demonstrou segurança na exposição dos conteúdos.
Buscou utilizar linguagem compreensível na exposição
do conteúdo da disciplina.
Enriqueceu as aulas com exemplos práticos, experiência
profissional, pesquisas e material atualizado.
Estabeleceu relações entre os conteúdos da sua
disciplina com o conteúdo de outras disciplinas.
Utilizou a bibliografia indicada no plano de ensino.
Utilizou instrumentos variados no processo de ensino e
aprendizagem
Foi capaz de incentivar o envolvimento dos alunos com
a disciplina.
Foi coerente com o nível de conhecimento exigido nas
avaliações e o conteúdo lecionado.
Apresentou com clareza os procedimentos e critérios de
avaliação.
Diversificou os métodos de avaliação.
Analisou com os alunos os resultados das avaliações.
Disponibilizou o plano de ensino e as aulas no portal.
Registrou com pontualidade os lançamentos de notas e
frequências.
Foi pontual em relação aos horários de início e término
das aulas.
Estabeleceu relacionamento positivo os com alunos.
Estimulou o aluno a buscar conhecimento de forma
autônoma.
Demonstrou capacidade para administrar os conflitos, as
demandas e a organização da turma.

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Professor, Graduação, Modalidade Presencial, 2010.

Ao final do questionário, há um espaço aberto para que, se necessário, o avaliador possa
fazer suas considerações em relação ao avaliado, garantindo, assim, uma análise
qualitativa mais aprofundada. O instrumento foi elaborado para que nenhuma questão
deixasse de ser respondida, garantindo, assim, o máximo de fidelidade e dados
suficientes para o desenvolvimento a melhoria de ensino da IES.

O processo de sensibilização, tanto para o 1º quanto para o 2º semestre, se deu através
da colocação de adesivos e totens informativos e ilustrativos nos pontos de acesso dos
alunos e professores, além das informações colocadas no site da IES durante todo o
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período de avaliação. Além destas estratégias, foram feitos pela CPA encontros de
Capacitação com os Representantes de Turma para que os mesmos pudessem
multiplicar as informações acerca da importância da avaliação de professor junto aos
alunos das salas.

Os resultados da Avaliação de Professor foram mensurados e analisados e, a partir do
resultado final de cada dimensão, foi feito um ranqueamento de todos os
professores/disciplina/curso do UNIFEMM que tiveram a avaliação validada.
Os rankings foram diferenciados em dois. O ranking 1 é composto de professores que
foram avaliados pelas três percepções (aluno, professor e coordenador) e o ranking 2 por
aqueles que foram avaliados somente por duas percepções (aluno e coordenador).

Quanto à divulgação, os resultados da avaliação referentes ao ano de 2018 foram
disponibilizados a partir do dia 03/12/18, por meio do hotsite da CPA, para os alunos,
para cada professor em particular, para os respectivos Coordenadores de Curso,
Diretores das Unidades, assim como para a Reitoria, Pró-Reitorias e Coordenação de
Ensino de Graduação.

Contando com o maior e melhor aperfeiçoamento na relação professor/coordenador, foi
montado um cronograma de encontros individuais com os professores, a fim de dar o
retorno da avaliação nas formas quantitativas e qualitativas e, em paralelo, foram
elaborados os Planos Individuais de Desenvolvimento (PIDs) em um formulário
padrão da IES. Para este processo foi elaborado um Cronograma de Execução dos PIDs
e de devolução deste material à CPA para a conferência e monitoramento, cuja entrega
foi previamente agenda para maior facilidade e organização dos cursos.

Conforme as necessidades levantadas nestes PIDs, cada Coordenador de Curso
observa, juntamente com o Núcleo de Apoio ao Docente (NAD), as demandas
apresentadas no seu curso e, em seguida, elabora e organiza o Levantamento das
Necessidades do Curso (LNC). O NAD, por sua vez, analisa os conteúdos dos LNC e
propõe ações formativas que são discutidas junto à CPA, as quais irão se desdobrar na
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oferta de Atividades de Aperfeiçoamento Docente que serão, posteriormente,
ministradas pelos próprios professores do UNIFEMM que tiveram destaque em sua
avaliação. Ainda como continuidade deste processo, anualmente acontecem as Oficinas
de Boas Práticas, que possuem o objetivo de coletar e posteriormente organizar as
melhores práticas positivas dos professores ao longo do período, como forma de
contribuição ao aperfeiçoamento da prática docente.

2.2.3.1.2 Avaliação de Professor de Graduação na Modalidade a Distância

O UNIFEMM realizou, entre os dias 13/08/18 à 27/08/18 (referente ao 2º semestre de
2017 e 1º semestre 2018), a Avaliação de Professor de Graduação na modalidade a
Distância (100% on line e semipresencial), por meio do Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA).

Essa avaliação segue as mesmas concepções que as da modalidade presencial. O que
difere são os instrumentos avaliativos: 1) a distância 100% on line para o professor-tutor,
2) a distância semipresencial para professor/tutor, 3) a distância semipresencial para
professor e 4) a distância semipresencial para tutor, conforme QUADROS 6, 7, 8 e 9.
Quadro 6 – Questões do instrumento da Avaliação de Professor-tutor, Graduação, Modalidade a
Distância 100% on line, por dimensão

Dimensão

Número
1
2
3

1
Didática

4
5
6
7

Questão
Utiliza linguagem clara no ambiente virtual.
Incentiva a participação dos alunos nas discussões dos
temas propostos.
As metodologias de ensino virtuais utilizadas pelo
professor desafiam aluno a aprofundar conhecimentos e
a desenvolver competências argumentativas, reflexivas
e críticas.
Demonstra domínio do conteúdo por meio do fórum de
dúvidas presente no ambiente virtual.
Utiliza de forma eficaz os recursos disponíveis no
ambiente virtual como estratégia de ensino.
Esclarece as dúvidas do aluno no ambiente virtual.
Estimula o aluno a buscar conhecimento de maneira
independente e autônoma.
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8
2
Procediment
os
Avaliativos

3
Procediment
os
Administrativ
os
4
Relacioname
nto
professor/alu
no

9
10
11
12
13
14
15
16

Apresenta coerência ente o nível de conhecimento
exigido nas atividades avaliativas e o conteúdo estudado
no ambiente virtual
Propõe atividades avaliativas que abordam temas atuais
e coerentes à prática profissional.
Apresenta os procedimentos e critérios de avaliação com
clareza
Cumpre o calendário acadêmico no registro de notas e
frequências.
Disponibiliza o Plano de Ensino no ambiente virtual e o
cumpre durante o período letivo.
Disponibiliza as atividades propostas e questionários no
ambiente virtual e os cumpre durante o período letivo.
Mantém relação de respeito pessoal e profissional com o
aluno no ambiente virtual.
Desperta o interesse e estimula o envolvimento do aluno
com o curso por meio do ambiente virtual
Demonstra capacidade para administrar e desenvolver
as relações com a turma por meio do ambiente virtual.

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Professor, Graduação, Modalidade a Distância, 2017.

Quadro 7 – Questões do instrumento da Avaliação de Professor/tutor, Graduação, Modalidade a
Distância semipresencial, por dimensão

Dimensão

Número
1
2

3

1
Didática

4
5
6
7
8

Questão
Utiliza linguagem clara durante os encontros
presenciais e no ambiente virtual.
Incentiva a participação dos alunos nas discussões dos
temas propostos nos encontros presenciais e no
ambiente virtual.
As metodologias de ensino virtuais utilizadas pelo
professor desafiam aluno a aprofundar conhecimentos
e a desenvolver competências argumentativas,
reflexivas e críticas.
Demonstra domínio do conteúdo lecionado nos
encontros presenciais e no ambiente virtual.
Utiliza de forma eficaz os recursos disponíveis no
ambiente virtual como estratégia de ensino.
Esclarece as dúvidas do aluno nos encontros
presencias e no ambiente virtual.
Estimula o aluno a buscar conhecimento de maneira
independente e autônoma.
Diversifica as metodologias de ensino no encontro
presencial
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9

10
2
Procediment
os
Avaliativos

11
12
13

3
Procediment
os
Administrativ
os

14
15

16
17
4
Relacioname
nto
professor/alu
no

18

19

Enriquece as aulas presenciais com exemplos práticos,
experiência profissional, pesquisa e material
atualizado.
Apresenta coerência ente o nível de conhecimento
exigido nas atividades avaliativas e o conteúdo
estudado no ambiente virtual e nos encontros
presenciais
Propõe atividades avaliativas que abordam temas
atuais e coerentes à prática profissional.
Apresenta os procedimentos e critérios de avaliação
com clareza
Cumpre o calendário acadêmico no registro de notas e
frequências.
Disponibiliza o Plano de Ensino no ambiente virtual e o
cumpre durante o período letivo.
Disponibiliza as atividades propostas e questionários
no ambiente virtual e os cumpre durante o período
letivo.
Cumpre os horários de início e término dos encontros
presenciais.
Mantém relação de respeito pessoal e profissional com
o aluno no ambiente virtual e nos encontros
presenciais.
Desperta o interesse e estimula o envolvimento do
aluno com o curso por meio do ambiente virtual e nos
encontros presenciais.
Demonstra capacidade para administrar e desenvolver
as relações com a turma por meio do ambiente virtual.

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Professor, Graduação, Modalidade a Distância, 2017.

Quadro 8 – Questões do instrumento da Avaliação de Professor, Graduação, Modalidade a Distância
semipresencial, por dimensão
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Dimensão

Número
1
2
3

4
1
Didática

5
6
7
8
9
10

2
Procediment
os
Avaliativos

3
Procediment
os
Administrativ
os
4
Relacioname
nto
professor/alu
no

11
12
13
14
15
16
17
19

Questão
Utiliza linguagem clara durante os encontros presenciais.
Incentiva a participação dos alunos nas discussões dos
temas propostos nos encontros presenciais.
As metodologias de ensino virtuais utilizadas pelo
professor desafiam aluno a aprofundar conhecimentos e
a desenvolver competências argumentativas, reflexivas
e críticas.
Demonstra domínio do conteúdo lecionado nos
encontros presenciais.
Utiliza de forma eficaz os recursos disponíveis como
estratégia de ensino.
Esclarece as dúvidas do aluno nos encontros
presencias.
Estimula o aluno a buscar conhecimento de maneira
independente e autônoma.
Diversifica as metodologias de ensino no encontro
presencial
Enriquece as aulas presenciais com exemplos práticos,
experiência profissional, pesquisa e material atualizado.
Apresenta coerência ente o nível de conhecimento
exigido nas atividades avaliativas e o conteúdo
disponibilizado nos encontros presenciais
Propõe atividades avaliativas que abordam temas atuais
e coerentes à prática profissional.
Apresenta os procedimentos e critérios de avaliação com
clareza
Cumpre o calendário acadêmico no registro de notas e
frequências.
Disponibiliza o Plano de Ensino e o cumpre durante o
período letivo.
Cumpre os horários de início e término dos encontros
presenciais.
Mantém relação de respeito pessoal e profissional com o
aluno nos encontros presenciais.
Desperta o interesse e estimula o envolvimento do aluno
com o curso por meio dos encontros presenciais.
Demonstra capacidade para administrar a turma nos
encontros presenciais.

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Professor, Graduação, Modalidade a Distância, 2017.
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Quadro 9 – Questões do instrumento da Avaliação de tutor, Graduação, Modalidade a Distância
semipresencial, por dimensão

Dimensão

Número
1
2
3

1
Didática

4
5
6
7
8

2
Procediment
os
Avaliativos

3
Procediment
os
Administrativ
os
4
Relacioname
nto
professor/alu
no

9
10
11
12
13
14
15
16

Questão
Utiliza linguagem clara no ambiente virtual.
Incentiva a participação dos alunos nas discussões dos
temas propostos no ambiente virtual.
As metodologias de ensino virtuais utilizadas pelo
professor desafiam aluno a aprofundar conhecimentos e
a desenvolver competências argumentativas, reflexivas
e críticas.
Demonstra domínio do conteúdo por meio do fórum de
dúvidas presente no ambiente virtual.
Utiliza de forma eficaz os recursos disponíveis no
ambiente virtual como estratégia de ensino.
Esclarece as dúvidas do aluno no ambiente virtual.
Estimula o aluno a buscar conhecimento de maneira
independente e autônoma.
Apresenta coerência ente o nível de conhecimento
exigido nas atividades avaliativas e o conteúdo estudado
no ambiente virtual.
Propõe atividades avaliativas que abordam temas atuais
e coerentes à prática profissional.
Apresenta os procedimentos e critérios de avaliação com
clareza
Cumpre o calendário acadêmico no registro de notas e
frequências.
Disponibiliza o Plano de Ensino no ambiente virtual e o
cumpre durante o período letivo.
Disponibiliza as atividades propostas e questionários no
ambiente virtual e os cumpre durante o período letivo.
Mantém relação de respeito pessoal e profissional com o
aluno no ambiente virtual.
Desperta o interesse e estimula o envolvimento do aluno
com o curso por meio do ambiente virtual.
Demonstra capacidade para administrar e desenvolver
as relações com a turma por meio do ambiente virtual.

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Professor, Graduação, Modalidade a Distância, 2017.

2.2.3.2 Avaliação de Professor de Pós-Graduação

Em 2018, o UNIFEMM teve 6 seis cursos de Pós-Graduação: 5 em Lato Sensu (Direito
Administrativo, Direito do Trabalho, Direito Tributário, MBA em Controladoria, Gestão de
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Custos e Finanças e Negócios de Geração Fotovoltaica) e 1 em Stricto Sensu (Mestrado
em Biotecnologia e Gestão da Inovação).

No que diz respeito aos cursos de Lato Sensu, o UNIFEMM realizou a Avaliação de
Professor, por meio de um formulário que foi disponibilizado aos alunos ao final de cada
disciplina. De acordo com os princípios do Projeto de Autoavaliação do UNIFEMM, a
participação na avaliação é por adesão voluntária e acompanhada de um processo de
sensibilização e mobilização, estimulando e reforçando todos os atores envolvidos em
executar a avaliação. Para os cursos de Pós-Graduação, ficou decidido entre CPA e o
Coordenador Geral da Pós-Graduação que o processo de sensibilização seria feito,
principalmente, pelo coordenador de curso.

O instrumento utilizado consta de um formato de 14 questões fechadas constituídas por
quatro dimensões: didática do professor, procedimentos de avaliação, questões
administrativas e relação professor/aluno, conforme QUADRO 10. Estas são avaliadas
em seis escalas de respostas: 5 - sempre, 4 - quase sempre, 3 - às vezes, 2 - quase
nunca, 1 - nunca e NS - não sei, que fazem parte da análise quantitativa do instrumento.
Ao final do questionário, há um espaço aberto para que, se necessário, o avaliador possa
fazer suas considerações em relação ao avaliado, garantindo, assim, uma análise
qualitativa mais aprofundada. O instrumento foi elaborado para que todas as questões
fossem respondidas através de um formulário eletrônico, tendo como requisito o
preenchimento de todas as questões para que avaliação fosse efetivada. Cabe ressaltar
que a Avaliação de Professor do curso de Pós-Graduação é feita ao final de cada
semestre, porém, para este relatório, tomam-se os dados referentes ao resultado
agregado, que foram agrupados de forma que a CPA pudesse analisá-los em conjunto,
a partir das 04 dimensões, Didática dos Professores, Procedimentos Avaliativos,
Procedimentos Administrativos e Relacionamento Professor/Aluno.
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Quadro 10 – Questões do Instrumento de Avaliação de Professor, Pós-Graduação, por dimensão.

Dimensão

Nº
3
4
5

1
Didática

6
7
8
9

2
Procedimentos
Avaliativos

13
14
1

3
Procedimentos
Administrativos

4
Relacionamento
professor/aluno

2
12
10
11

Questão
O professor demonstrou segurança na exposição dos
conteúdos.
O professor utilizou linguagem compreensível na exposição
dos conteúdos.
O professor enriqueceu as aulas com exemplos práticos,
experiência profissional, pesquisas e material atualizado.
O professor estabeleceu relações entre os conteúdos de
sua disciplina com conteúdos de outras disciplinas.
O professor utilizou uma bibliografia atualizada.
O professor utilizou instrumentos variados no processo de
ensino e aprendizagem.
O professor foi capaz de incentivar o envolvimento dos
alunos com a disciplina.
O professor foi coerente com o nível de conhecimento
exigido nas avaliações e conteúdo lecionado.
O professor apresentou com clareza os procedimento e
critérios de avaliação.
O professor apresentou o conteúdo programático das
aulas.
O professor desenvolveu os conteúdos previstos dentro da
carga horária estabelecida.
O professor foi pontual em relação aos horários de início e
términos das aulas.
O professor estabeleceu relacionamento positivo com os
alunos, facilitando o processo de aprendizagem.
O professor estimulou o aluno a buscar conhecimento de
forma autônoma.

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Professor, Pós-Graduação, 2011.

Quanto à Avaliação de Professor do Mestrado em Biotecnologia e Gestão da
Inovação, o UNIFEMM a realizou no ano de 2018 e esse Processo segue a mesma
concepção (instrumento de coleta de dados, avaliadores e análise) utilizada para os
cursos Lato Sensu.

Em ambos os níveis de pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu), os resultados são
encaminhados à Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (COPPEX) e
ao coordenador de curso para análise e possíveis intervenções buscando a melhoria do
processo.
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2.2.4 Avaliação de Ingressante

O processo de Avaliação de Ingressante é realizado tanto para os alunos entrantes nos
cursos de Graduação (presencial e a distância) quanto para os de Pós-Graduação.

2.2.4.1 Avaliação de Ingressante de Graduação

2.2.4.1.1 Avaliação de Ingressante de Graduação na Modalidade Presencial

Para a elaboração do perfil socioeconômico e cultural dos ingressantes do UNIFEMM no
ano de 2018, foi realizada uma análise dos dados fornecidos pelo questionário
socioeconômico (QSE). A aplicação deste questionário aos alunos ingressantes na
graduação foi realizada de 13 a 26 de março (1º semestre) e 05 a 19 de setembro (2º
semestre).

No que se refere à estrutura do instrumento, o questionário consta de 27 questões que
procuram identificar o ingressante quanto a sua situação econômica, social e cultural,
conforme QUADRO 11.
Quadro 11 – Questões do instrumento de Avaliação de Ingressantes, Graduação, Modalidade Presencial

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Questão
Qual o seu estado civil?
Quantos filhos você tem?
Onde o seu Ensino Médio foi cursado?
Quando você concluiu o Ensino Médio?
O Ensino Médio foi cursado em que tipo de escola?
Desconsiderando-se o período em sala de aula, quanto tempo, por
semana você pretende estudar?
Sua atual atividade profissional está relacionada com o curso que você
escolheu?
Você exerce alguma atividade remunerada?
Qual das opções abaixo melhor representa sua situação?
Qual a sua renda familiar?
Que percentual da renda familiar será comprometido com sua
mensalidade escolar?
Nível de escolaridade de seu pai?
Nível de escolaridade de sua mãe?
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

O imóvel em que você reside é...
Com quem você mora atualmente?
Você tem algum dispositivo móvel?
Na maior parte do tempo, você tem acesso à internet onde
Qual o meio de transporte que utiliza para ir do seu local de trabalho ou
residência até a faculdade?
O seu custo mensal com transporte para a faculdade (ida e volta) é de:
Entre as atividades listadas abaixo, qual constitui a sua preferência para
o lazer?
Que meios você utiliza para se informar sobre notícias da atualidade?
Você busca se informar sobre as notícias com qual frequência?
Sem contar os livros escolares, quantos livros completos você leu neste
ano?
Idioma(s) estrangeiro(s) sobre os quais você tem domínio?
Qual sua expectativa profissional durante o curso?
Que motivo principalmente o fez optar pelo UNIFEMM?
Na sua opinião, a mensalidade cobrada pelo UNIFEMM para o seu curso
é...

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação dos Ingressantes, Graduação, Modalidade, Presencial, 2014.

É importante ressaltar que esta avaliação analisa o perfil geral dos ingressantes, em
relação a sua situação socioeconômica e cultural. Porém, há que se considerar que, para
uma análise mais significativa desse perfil, é necessário que cada Unidade e Curso do
UNIFEMM façam as leituras e reflexões pertinentes.

Com esta intenção, os resultados do QSE referentes aos cursos que tiveram entrada
neste período são enviados aos diretores e coordenadores dos mesmos, para que sejam
analisados, a fim de contribuir para a implementação de ações de melhorias das
fragilidades apontadas nos seus respectivos cursos, assim como foi feito com os
resultados referentes aos ingressantes dos semestres anteriores. Também são enviados
à Reitoria e Pró-Reitorias, Coordenadoria de Ensino de Graduação (CEG), Comissão
Permanente de Vestibular (COPEVE), Assistência ao Estudante, Assessoria de
Comunicação e Marketing e Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP).

2.2.4.1.2 Avaliação de Ingressante de Graduação na Modalidade a Distância
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Para a elaboração do perfil socioeconômico e cultural dos ingressantes da modalidade a
distância do UNIFEMM do 2º semestre de 2017 e do 1º e do 2º semestre de 2018, foi
realizada uma análise dos dados fornecidos pelo questionário socioeconômico (QSE).

A entrada do EaD acontece no formato de dois em dois meses, sendo assim acontecem
3 entradas por semestre. A coleta de dados é feita logo no início de cada entrada, porém
a análise é feita por meio do agregado de cada semestre.

A aplicação do QSE foi realizada, durante os períodos de 13 a 26 de março de 2018 e 31
de maio a 12 de junho de 2018, aos discentes já matriculados da turma 1 do 2º semestre
de 2017 e das turmas 2, 3 e 4 do 1º semestre de 2018 e, durante os períodos de 02 a 14
de agosto de 2018 e 24 de setembro a 02 de outubro de 2018, aos discentes já
matriculados das turmas 5 e 6 do 2º semestre de 2018.

No que se refere à estrutura do instrumento, este consta de 36 questões que procuram
identificar o ingressante quanto a sua situação econômica, social e cultural, conforme
QUADRO 12.
Quadro 12 – Questões do instrumento de Avaliação de Ingressantes, Graduação, Modalidade a Distância

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Questão
Modalidade de ensino
Idade
Gênero
Cidade
Qual o seu estado civil?
Assinale o nível de escolaridade de seu pai
Assinale o nível de escolaridade de sua mãe
O seu Ensino Médio foi cursado
Você concluiu o Ensino Médio
O Ensino Médio foi cursado em
Já cursou algum Curso Superior?
Você exerce alguma atividade remunerada?
Qual das opções abaixo melhor representa sua situação?
Qual a sua renda familiar (soma da renda bruta de todas as pessoas que
moram na sua residência)?
Quantas pessoas contribuem com essa renda (incluindo você)?
Que percentual da renda familiar será comprometido com sua
mensalidade escolar?
Como você paga as mensalidades?
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Em que setor da economia você exerce sua atividade profissional?
Sua atual atividade profissional está relacionada com o curso que você
escolheu?
O imóvel em que você reside é
Com quem você mora atualmente?
Você tem algum dispositivo móvel? (notebook, tablet, smartphone, etc)
Na maior parte do tempo, você tem acesso à internet
Qual o principal meio de transporte utilizado para chegar ao polo?
Entre as atividades listadas abaixo, qual constitui a sua preferência para
o lazer?
Que meios você utiliza para se informar sobre notícias da atualidade?
Você busca se informar sobre as notícias
Sem contar os livros escolares, quantos livros completos você leu neste
ano?
Assinale abaixo o(s) idioma(s) estrangeiro(s) sobre os quais você tem
domínio (ler, escrever e falar)
Qual sua expectativa profissional durante o curso?
Qual o principal motivo que o levou a escolher um curso de ensino a
distância?
Qual o principal motivo que o levou a optar pelo UNIFEMM?
Você reside na mesma cidade do Polo em que estuda?
Como tomou conhecimento do vestibular?
Em quais instituições você prestou vestibular neste mesmo ano?
Na sua opinião, a mensalidade cobrada pelo UNIFEMM para o curso que
você se inscreveu é..

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação dos Ingressantes, Graduação, Modalidade a Distância, 2018.

2.2.4.2 Avaliação de Ingressante de Pós-Graduação

Em 2018, houve entrada de estudantes para a Pós-Graduação para 05 cursos Lato
Sensu (Direito Administrativo, Direito do Trabalho, Direito Tributário, Negócios de
Geração Fotovoltaica e MBA em Controladoria, Gestão de Custos e Finanças) e 01 curso
Stricto Sensu (Mestrado em Biotecnologia e Gestão da Inovação).

Para a elaboração do perfil socioeconômico cultural dos ingressantes nos cursos de pósgraduação do UNIFEMM, foi realizada para os cursos Lato Sensu Direito Administrativo,
Direito do Trabalho, Direito Tributário e MBA em Controladoria, Gestão de Custos e
Finanças entre os dias 14 de abril e 08 de junho e para o curso de Negócios de Geração
Fotovoltaica, entre 18 de agosto e 01 de setembro e para o Mestrado em Biotecnologia,
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no dia 09 de março, durante o horário de aula a entrega e solicitação do preenchimento
das fichas que dão subsídio para análise desse perfil.

Para tanto, construiu-se um olhar sobre os mesmos apoiado na perspectiva de
Bourdieu14, no que diz respeito ao capital social e cultural, de forma a obter-se amplo
conhecimento acerca dos fatores que se relacionam ao desempenho dos estudantes.
Dessa forma, este documento configura-se como mais uma etapa do processo, que
apresenta um conjunto significativo de informações, as quais podem contribuir para
melhoria do ensino de pós-graduação e da gestão no UNIFEMM.

No que se refere à estrutura do instrumento, este consta de 22 questões, que procuram
identificar o ingressante quanto a sua situação socioeconômico e cultural, conforme
QUADRO 13. As questões 14, 15, 16, 19 e 20 poderiam ser respondidas com mais de
uma alternativa.

14

BOURDIEU, Pierre. Os três estados do capital cultural. In: NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, Afrânio
(Org.). Escritos de educação. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 2001.
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Quadro 13 – Questões do instrumento de Avaliação de Ingressante, Pós-Graduação

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Questão
Curso?
Sexo?
Idade?
Município de procedência?
Participação na economia familiar?
Se trabalha, em qual ramo de atividade?
Organização em que trabalha, cargo, município onde trabalha, vínculo e
horas de trabalho semanal?
Em qual das faixas salariais está a sua renda mensal?
Em qual das faixas salariais está a soma da renda mensal dos familiares
que moram em sua casa?
Curso de Graduação?
Instituição que se graduou?
Há quanto tempo é graduado?
Já é pós-graduado?
Motivo da escolha da pós-graduação no UNIFEMM?
Motivo da opção pelo curso?
Como tomou conhecimento do curso?
Os dias de aula de seu curso são convenientes para você?
Quais seriam os dias mais convenientes?
Qual o meio que você mais utiliza para se manter atualizado sobre os
acontecimentos do mundo?
Costuma acessar a internet? Onde?
Sem sim, qual a frequência?
Em qual dos idiomas você é capaz de se comunicar?

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Ingressante, Pós-Graduação, 2016.

Com a finalidade de obter uma melhor visualização sobre o perfil dos estudantes
ingressantes no curso de pós-graduação acima referido, foram elaboradas tabelas
indicativas para cada alternativa de resposta das questões do mencionado questionário,
com o percentual de estudantes que optou por tal alternativa.

Os resultados desse processo avaliativo são enviados à Coordenadoria de PósGraduação, Pesquisa e Extensão (COPPEX) e à Coordenação dos Cursos para que
sejam analisados, a fim de contribuir para a implementação de ações de melhorias das
fragilidades apontadas.

2.2.5 Avaliação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) realizou, entre os dias 28 de maio e 04 de junho
tanto para a modalidade presencial e quanto a distância (1º semestre) e entre os dias 17
de setembro e 24 de setembro para a modalidade a distância (2º semestre), a Avaliação
sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), por meio da própria ferramenta. Foi
aplicado um questionário aos alunos ingressantes que faziam uso do AVA pela
primeira vez por meio das disciplinas semipresenciais que foram oferecidas na
modalidade presencial e para os alunos da modalidade a distância.

Em relação à estrutura do instrumento, este consta de 5 questões fechadas que possuem
como objetivo avaliar a percepção dos discentes em relação à eficiência e eficácia do
referido ambiente e, ao final, um box aberto para que o aluno, caso identificasse como
necessário, citasse algum comentário acerca do AVA, conforme QUADRO 14.
Quadro 14 – Questões do instrumento da Avaliação do AVA

Nº
1
2
3
4
5

Questão
Como você avalia a clareza e a rapidez no processamento das ações
executadas no AVA?
O AVA apresenta mensagem informando sobre o sucesso ou fracasso de
uma ação executada?
Como você avalia o número de passos para a realização de uma tarefa?
Quanto à facilidade de navegação no AVA, atribua uma nota de 1 a 5:
Atribua uma nota de 1 a 5 ao AVA como plataforma de aprendizagem a
distância:

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação do AVA, 2015.

A adesão do aluno a esta avaliação foi de forma voluntária, bem como o acesso à
avaliação, onde o estudante visualizava uma imagem que dava início a apresentação da
avaliação, em seguida o estudante se identificava por meio da sua matrícula e iniciava a
sua avaliação.

Os resultados são analisados pela CPA e, posteriormente, divulgados à Reitoria, Pro
Reitoria Acadêmica, Coordenadoria de Ensino de Graduação (CEG) e ao Núcleo de
Ensino a Distância (NEaD). Este último fica responsável por criar, em conjunto com a
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Coordenadoria de Tecnologia da Informação, novas formas de minimizar as fragilidades
apontadas nesta avaliação.
2.2.6 Avaliação do Material Didático de Graduação a Distância

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) realizou, entre os dias 24 de junho a 08 de julho
de 2019, a Avaliação do Material Didático, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA). Foi aplicado um questionário às turmas 01 de 2017; 01, 02, 04 e 05 de 2018; e
01, 02 e 03/2019, que faziam uso do AVA na modalidade a distância no 1º semestre de
2019. Em relação à estrutura do instrumento, este consta de 11 questões fechadas, que
possuem como objetivo avaliar a percepção dos discentes em relação ao material
didático virtual e impresso e ainda no que diz respeito à bibliografia virtual, conforme
QUADRO 15.
Quadro 15 – Questões do instrumento da Avaliação do Material Didático

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Questão
Atendimento às ementas das disciplinas
Atualidade das informações sobre o tema
Abordagem de conteúdos inovadores em relação ao tema
Qualidade da linguagem adotada
Facilidade de acesso e manuseio do material didático virtual e impresso
Conformidade com as avaliações
Contribuição para a aprendizagem nas disciplinas
Atendimento aos conteúdos da disciplina
Facilidade de acesso e manuseio da bibliografia virtual
Disponibilidade de títulos
Atualidade da bibliografia virtual

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação do Material Didático, 2019.

A adesão do aluno a esta avaliação foi de forma voluntária, assim como em todas as
autoavaliações do UNIFEMM. O acesso à avaliação foi feito pelo AVA, onde o estudante
visualizava uma imagem que dava início a apresentação da avaliação, em seguida se
identificava por meio da sua matrícula e iniciava o processo.
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Os resultados são analisados pela CPA e, posteriormente, divulgados ao Núcleo de
Ensino a Distância (NEaD), que fica responsável por criar novas formas de minimizar as
fragilidades apontadas nesta avaliação.
2.2.7 Análise interna das avaliações externas – ENADE, CPC, IGC, reconhecimento
e renovação de reconhecimento de curso

Com intuito de se obter melhorias de desempenho no ENADE, algumas ações são
propostas pela CPA aos cursos que irão prestar o referido exame, tomando como base
os relatórios emitidos pelo INEP em relação ao resultado do ENADE de um curso e da
IES, os resultados da Autoavaliação de Curso e do desenvolvimento do Projeto
Estratégico ENADE 4. Esse ciclo de trabalho pode ser visualizado na FIG. 2.

Figura 2 – Ciclo de trabalho ENADE
Realização do
ENADE
Monitoramento
do Plano de Ação

Resultado do
ENADE

Atualização do
Plano de Ação

Relatório INEP
ENADE

Avaliação de
Curso

Simulado

Sensibilização

Plano de Ação
(INEP e AC)

Fonte: UNIFEMM, CPA, Ações para o ENADE, 2015 a 2017.
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Para aqueles cursos que já prestaram o ENADE, o ciclo inicia-se com a Realização do
ENADE em um determinado ano que foi apresentado pela cor azul. No ano seguinte,
representado pela cor laranja, aguarda-se o Resultado do ENADE. No próximo ano,
representado pela cor amarela, tem-se a divulgação do Relatório INEP sobre os
resultados do ENADE do ano azul, além da realização da Avaliação de Curso,
coordenada pela CPA, a qual solicita ao coordenador de curso, em conjunto com o NDE,
um Plano de Ação que tome como base as potencialidades e fragilidades apontadas no
relatório divulgado pelo INEP e nos resultados da Avaliação de Curso. Este plano de ação
deve ser prospectado para o ano em questão (amarelo) e para o posterior (verde), no
qual ter-se-á o ENADE. O modelo de plano de ação deve seguir a ferramenta 5W2H,
contemplando os seguintes temas:

1. Análise do desempenho dos estudantes no que se refere às provas de
componente específico e geral do curso em relação à região e ao Brasil;
2. Análises referentes às percepções dos estudantes sobre as provas;
3. Análise do Questionário do Estudante – QE;
4. Análise estatística das questões da prova (desempenho do curso em cada
questão, comparando-a com o desempenho da região e do Brasil. Análise
dos índices de acertos, bem como os índices de erros de cada questão para
melhor entendimento das potencialidades e fragilidades de conteúdo, além
da análise das questões em relação à área do curso).

Em seguida, no ano representado pela cor verde, tem-se a Sensibilização realizada,
pela CPA em parceria com a coordenação de curso, junto ao corpo docente e aos alunos
concluintes e que, portanto, irão prestar o ENADE. Tal estratégia informa a importância
da prova, o link do site com maiores informações, a data em que será realizado o teste
e, também, que o formato das questões é o mesmo que já vem sendo utilizado nas
avaliações internas da IES, principalmente nas Avaliações Integradas, pelas quais temse um monitoramento de seus resultados por turma, conteúdo, habilidades e
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competências. Além disso, convida os alunos a realizarem o Simulado do Questionário
do Estudante (QE), disponibilizando-o no hotsite da CPA.

A partir de todos esses dados, a CPA solicita ao coordenador de curso a atualização do
Plano de Ação que foi elaborado no ano anterior (amarelo), de forma a introduzir a análise
da Avaliação Integrada e do simulado do QE. Para finalizar, cabe à CPA o
monitoramento dos planos de ação.

Com intuito de se obter melhorias de desempenho no ENADE, algumas ações foram
propostas pela CPA aos cursos que iriam prestar o referido exame em 2019 e que irão
participar do ENADE 2020, tomando como base em especial os relatórios emitidos pelo
INEP em relação ao resultado do ENADE de um curso e da IES.

Além do monitoramento das estratégicas direcionadas ao ENADE e de seus resultados,
CPA monitorou os resultados do CPC, IDD e IGC do UNIFEMM, referente ao ano de
2019.

Ainda em relação às avaliações externas, em 2019, o UNIFEMM não recebeu visitas in
loco nem para reconhecimento de curso e tampouco para renovação de reconhecimento
de curso. Há uma previsão de visita para 2019 para reconhecimento dos cursos de
Arquitetura e Urbanismo e Engenha Química – ambos da modalidade presencial, além
dos CST - na modalidade Ensino a Distância - Gestão Comercial, Logística, Processos
Gerenciais e Recursos Humanos.

Todos os relatórios oriundos das visitas in loco são analisados, de forma a verificar as
potencialidades e fragilidades ali apontadas para, posteriormente, estratégias de
melhoria serem elaboradas e, de fato, terem uma perspectiva intervencionista na
melhoria do curso/instituição.

48

3 DESENVOLVIMENTO

À luz do Projeto de Autoavaliação Institucional e do Plano Institucional de
Desenvolvimento (PDI), várias ações foram planejadas e desenvolvidas em 2019 pelo
UNIFEMM. Nesta seção, são apresentados os dados e as informações que dizem
respeito a cada eixo/dimensão do SINAES, tomando como base os documentos internos
da IES e os resultados dos processos autoavaliativos internos e externos do UNIFEMM
em 2019.

3.1 Eixo 1 Planejamento e Avaliação Institucional
Neste eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional, são apresentadas informações e
ações desenvolvidas em 2019 pelo UNIFEMM pertinentes à Dimensão 8 Planejamento
e Avaliação.

3.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

Em 2019, vários foram os processos de autoavaliação, tanto no âmbito interno quanto
externo.

Cabe ressaltar que todos os processos de autoavaliação do UNIFEMM seguem o
princípio de Adesão Voluntária, o qual é considerado pela Instituição como

fundamental a todo processo de avaliação que queira legitimidade, pois este precisa ser
compreendido, assumido e desejado pelos atores sociais do processo. Avaliação, com
imposição, não alcança seus objetivos, não promove uma cultura avaliativa, não transforma
qualitativamente a realidade (PIRES et al, 2013, p. 45)15

15

PIRES, Raíssa et al. Projeto de Auto Avaliação Institucional do Centro Universitário de Sete Lagoas
UNIFEMM: 2013-2017. Sete Lagoas: UNIFEMM, 2013.
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Os processos realizados em 2019 foram:

(a) Avaliação Institucional, com participação de 36% da comunidade acadêmica, assim
distribuída: alunos 31%, professores 75%, funcionários 91% e gestores 92%.

Os dados foram analisados de maneira global, procurando-se identificar o que, de fato,
se configurou, na visão dos avaliadores, como maiores potencialidades e maiores
fragilidades da instituição, além dos aspectos de maior desconhecimento e os pontos de
atenção, ou seja, aqueles que requerem investimento mais imediato por parte dos
envolvidos. Como explicitado anteriormente, para esta etapa da análise, construiu-se
uma tabela na qual se atribuiu valores a cada marcação feita, sendo +1 (mais um) para
o que foi marcado na 1ª questão (O que o UNIFEMM tem de Melhor) e -1 (menos um)
para o que foi marcado na 2ª questão (o que precisa melhorar). Para os desconhecidos
foi apresentada a quantidade de marcações. Na coluna Potencialidades (P), foram
destacados em verde os quesitos que obtiveram o maior número de marcações na 1ª
questão. Na coluna Fragilidades (F), foram marcados em vermelho aqueles que, de forma
oposta, tiveram maior número de marcações na 2ª questão. Na coluna Desconhecimento
(D), foram destacados pela cor azul os quesitos cuja maior quantidade de marcações se
deu na 3ª questão. Nas duas colunas seguintes, se observa o ranqueamento feito a partir
da diferença entre a quantidade de marcações feitas na 1ª e 2ª questões, isto é,
Potencialidades menos Fragilidades. Na última coluna estão indicados o Tercil Superior
– pontos mais positivos da IES – e Inferior – como destaque dos pontos de atenção. Essa
escolha metodológica se deve à análise da história dos processos avaliativos
desenvolvidos que demonstrou uma tendência a apontar, nas avaliações, muito mais
aquilo com que os avaliadores não estão satisfeitos. Assim, as fragilidades ficam
supervalorizadas nos resultados e, muitas vezes, isso inviabiliza o desenvolvimento de
ações mais efetivas de melhoria. Nesse sentido, focar estas ações nos quesitos que mais
se destacam como demandantes de melhorias – o Tercil Inferior – pode impactar
positivamente o processo.
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Em relação aos resultados gerais desse processo avaliativo, algumas considerações
podem ser feitas, a partir da leitura do QUADRO 15. Em primeiro lugar, destaca-se que,
mesmo que a maior parte dos quesitos tenha tido um saldo final negativo, indicando uma
visão da IES que aponta mais fragilidades do que potencialidades, a variação alcançada
pelos quesitos vistos como potencialidade é significativamente maior do que a variação
obtida pelos quesitos vistos como fragilidades. Além disso, à exceção dos quesitos Apoio
Psicopedagógico e EaD, vistos como potencialidades segundo a variação, mas com
quantidade um pouco maior de marcações na coluna Desconhecimento, os demais
quesitos que se destacam por não serem muito conhecidos dos avaliadores – a saber,
Pós-Graduação, PDI e Gestão de Pessoas – são considerados fragilidades, com
significativa diferença na quantidade de marcações. Isso pode indicar que algumas das
indicações de Fragilidades se associam a um desconhecimento dos quesitos avaliados,
mais do que a uma avaliação negativa sobre o mesmo, o que reitera a análise feita em
relação às questões abertas.

Outra observação a ser feita se refere a um dado que pode ser observado nas duas
primeiras colunas: boa parte das potencialidades indicadas pelo ranqueamento das
variações encontra-se na Dimensão 7 (Infraestrutura Física) do Eixo 5 (Infraestrutura),
demonstrando a força desta potencialidade da IES.

Pode-se perceber, ainda, os destaques de cada item. No Tercil Superior, encontram-se
as maiores potencialidades vistas na IES, que são a Biblioteca, o Corpo Docente, a
Infraestrutura, os Laboratórios, a Acessibilidade, a Segurança do Campus, as Ações de
Responsabilidade Social, as Autoavaliações Institucionais e o Apoio Psicopedagógico.
No outro extremo, o Tercil Inferior, se situam os pontos de atenção, sobre os quais os
membros da instituição devem se debruçar com mais afinco para desenvolver ações de
melhoria. São eles: o Relacionamento com o Aluno, a Comunicação Interna, as Salas de
Aula, a Sustentabilidade Financeira, a Comunicação Externa, o Planejamento
Institucional, a Gestão Institucional, a Pesquisa e as Políticas para Egressos.

Quadro 16 – Ranking geral da avaliação a partir da quantidade de marcações por quesito
Eixo

Dimensã
o
7
5
7
7
7
7
3
8
9
2
2
7
2
2
9
1
8
5
9
2
6
8
4
10
7
4

Quesito

5
Biblioteca
4
Corpo Docente
5
Infraestrutura
5
Laboratórios
5
Acessibilidade
5
Segurança
2
Responsabilidade Social
1
Autoavaliações institucionais
3
Apoio Psicopedagógico
3
EaD
3
Estágio
5
TICs
3
Extensão
3
Pós-Graduação
3
Apoio à Aprendizagem
2
PDI
1
Desdobramentos das Avaliações
4
Gestão de Pessoas
3
Egressos
3
Pesquisa
4
Gestão Institucional
1
Planejamento Institucional
3
Comunicação Externa
4
Sustentabilidade Financeira
5
Salas de aula
3
Comunicação Interna
3-9
Relacionamento com o aluno
Fonte: UNIFEMM, CPA, Autoavaliação Institucional, 2019

P

F
501
335
295
269
216
252
186
157
150
134
193
158
131
69
149
73
102
94
59
93
82
76
75
57
144
76
150

D
50
145
105
106
71
153
95
103
111
125
196
163
138
80
189
123
153
174
145
181
202
214
228
230
362
316
407

Variação P-F
21
57
25
125
52
42
113
61
177
194
115
80
134
266
78
217
78
147
216
137
151
144
101
199
19
72
25

451
190
190
163
145
99
91
54
39
9
-3
-5
-7
-11
-40
-50
-51
-80
-86
-88
-120
-138
-153
-173
-218
-240
-257

Posição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ponto de
atenção

9
8
7
6
5
4
3
2
1

(b) Avaliação de Curso. Para a Graduação (tanto na Modalidade Presencial quanto a
Distância), a adesão foi de 35% para UNIFEMM, assim distribuída: alunos 32%,
professores 77% e coordenadores de curso 100%.

Em relação aos resultados gerais desse processo avaliativo, algumas considerações
podem ser feitas, a partir da leitura do QUADRO 17. Em primeiro lugar, destaca-se que
os avaliadores demonstraram uma visão bastante equilibrada dos cursos da instituição,
percebida pela igual quantidade de quesitos apontados como potencialidades e como
fragilidades. Além disso, Apoio Psicopedagógico e EaD, cujo predomínio de marcações
demonstrou serem quesitos pouco conhecidos, apresentaram mais marcações positivas
do que negativas. Já Egressos foi o único quesito que se destacou por não ser muito
conhecido dos avaliadores, mas estar na parte inferior do ranking.

Outra observação a ser feita se refere às duas primeiras colunas, pelas quais se pode
afirmar que a maioria das fragilidades indicadas pelo ranqueamento das variações
encontra-se, assim como na última edição, na Dimensão 1 (Organização DidáticoPedagógica) do Eixo 3 (Políticas Acadêmicas), indicando ser este um importante ponto a
ser refletido pela gestão dos cursos.

Para finalizar, uma leitura da última coluna demonstra que encontram-se no Tercil
Superior, como os aspectos mais positivos dos cursos, a Biblioteca, a Infraestrutura, o
Corpo Docente, os Laboratórios, a Acessibilidade, o conteúdo das Disciplinas e a
Estrutura Curricular. Apenas esta última não aparecia como Potencialidade na edição
anterior, pois em seu lugar se encontrava o Apoio psicopedagógico. No outro extremo, o
Tercil Inferior indica os pontos que requerem maior atenção, que são Salas de Aula,
Acompanhamento de Egressos, Gestão do curso, Desdobramentos das Autoavaliações
Realizadas, Apoio à Aprendizagem, Métodos Avaliativos e TCC. Em relação à edição
anterior, as diferenças são Gestão do Curso e TCC, que substituíram Metodologias das
Aulas e Estágio.

Quadro 17 – Ranking geral da Avaliação de Curso de Graduação, a partir da quantidade de marcações por quesito

Eix Dimensã
o
o

quesito

potencialida fragilidad desconhecimen Variação P- Posiçã
de
e
to
F
o

5

3

Biblioteca

501

50

21

451

1

5

3

Infraestrutura

295

105

25

190

2

4

2

Corpo docente

334

145

57

189

3

5

3

Laboratórios

269

106

125

163

4

5

3

Acessibilidade

214

71

52

143

5

3

1

Conteúdos das disciplinas

212

151

38

61

6

3

1

Estrutura Curricular

228

175

44

53

7

3

1

Apoio Psicopedagógico

150

111

177

39

8

3

1

Atividades Complementares

185

160

45

25

9

3

1

EaD

129

125

194

4

10

3

1

Estágio

193

196

115

-3

11

3

1

Metodologias das Aulas

187

190

42

-3

12

5

3

TICs

158

163

80

-5

13

3

1

TCC

127

136

128

-9

14

3

1

Métodos avaliativos

133

165

53

-32

15

3

1

Apoio à Aprendizagem

149

189

78

-40

16

1

1

Desdobramentos das Avaliações

102

153

78

-51

17

4

2

Gestão do curso

116

170

91

-54

18

3

1

Egressos

59

145

216

-86

19

5

3

144

362

19

-218

20

Salas de Aula
Fonte: UNIFEMM, CPA, Autoavaliação de Curso, Graduação, 2019.
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Para a Pós-Graduação, em relação ao Lato Sensu, ainda não foi possível visualizar os
dados de 2018, tendo em vista que não se encerram as atividades de TCC para as turmas
que tiveram aula no referido ano. Já quanto ao Stricto Sensu, a adesão foi de 78% alunos
e a variação desta participação foi, de 2017 para 2018, de -12%, de acordo com o GRAF.
3. Chama a atenção essa variação negativa dos alunos, sugerindo uma revisão no
processo de sensibilização dos mesmos.
Gráfico 3 – Evolução de participação discente na Avaliação de Curso – Pós-Graduação, Stricto Sensu
(2017-2018)

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Curso, Pós-Graduação, 2017-2018

(c) Avaliação de Professor, com participação de 48% dos alunos, 97% dos professores
e 100% dos coordenadores de curso no ensino de graduação modalidade Presencial. É
importante ressaltar a evolução destes índices de adesão. Quando se compara estes
dados de 2017 aos de 2018, observa-se que, na graduação, houve uma variação positiva
de 17% para alunos e para professores de 9%. Já para coordenadores de curso não
houve mudança, permanecendo os mesmos índices já no patamar mais elevado (100%),
conforme GRAF. 4. Chama a atenção essa variação positiva de discentes e docentes,
sugerindo que houve uma sensibilização mais assertiva em 2018.
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Gráfico 4 - Evolução de participação na Avaliação de Professor – Graduação, Modalidade Presencial
(2017-2018)

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Professor de Graduação, Modalidade Presencial, 2017-2018.

Em relação à Avaliação de Professor de graduação na modalidade a distância, a adesão
foi de 40% alunos, 61 professores e 100% coordenadores, conforme GRAF. 5. Como foi
a primeira avaliação dessa modalidade, não é possível visualizar a evolução da mesma.
Gráfico 5 – Índice de participação na Avaliação de Professor – Graduação, Modalidade a Distância,
(2018)
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Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Professor de Graduação, Modalidade a Distância, 2018.

Já para a pós-graduação, a adesão dos cursos lato sensu foi de 77% dos alunos, 100%
dos professores e 100% do coordenador de curso e curso stricto sensu 100% dos alunos,
100% dos professores e 100% do coordenador. Em relação ao curso Lato Sensu, é
possível observar que houve uma variação positiva de 97% para alunos e de 61% para
professores e de 33% para coordenadores de curso, conforme GRAF. 6. Chama a
atenção a variação tão positiva dos três segmentos avaliadores, sugerindo que houve
impacto bastante expressivo na forma de sensibilizar e operar o processo de avaliação
para o lato sensu.
Gráfico 6 - Evolução de participação na Avaliação de Professor – Pós-Graduação, Lato Sensu
(2017-2018)
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Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Professor Pós-Graduação, Lato Sensu, 2017-2018

No que diz respeito ao curso Stricto Sensu, também é possível verificar uma evolução
positiva em dois segmentos avaliadores, já que para alunos foi de 39%, para docentes
de 18% e para coordenador não houve variação, tendo em vista que a participação já
estava no nível mais elevado, conforme GRAF. 7.

Gráfico 7 - Evolução de participação na Avaliação de Professor – Pós-Graduação, Stricto Sensu
(2017-2018)
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Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Professor Pós-Graduação, Stricto Sensu 2017-2018

(d) Avaliação de Ingressante, com participação de 48% dos alunos do ensino de
graduação na modalidade Presencial. Quando se compara a adesão de 2017 para 2018,
observa-se uma variação negativa de 9% neste processo avaliativo, conforme GRAF. 8.
Chama a atenção essa variação, sugerindo a necessidade de revisão no processo de
coleta de dados.
Gráfico 8 – Evolução de participação discente na Avaliação de Ingressante
Graduação, modalidade Presencial (2017-2018)
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Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Ingressante, Graduação, modalidade Presencial, 2017-2018

Em relação à Avaliação de Ingressante de graduação na modalidade a distância, a
adesão foi de 59% alunos. Como foi a primeira avaliação dessa modalidade, não é
possível visualizar a evolução da mesma.

Quanto à Pós-Graduação, os cursos de Lato Sensu tiveram uma média de 88% de
adesão de seus ingressantes. Já no curso Stricto Sensu, Mestrado em Biotecnologia e
Gestão da Inovação, os ingressantes tiveram 91% de participação. Comparando os
resultados de 2017 para 2018, pode-se notar que, tanto para o lato sensu quanto para o
Stricto Sensu, houve uma variação negativa de 6% e 9%, respectivamente, conforme
GRAF. 9 e 10. Chama a atenção essa diferença de variação, sugerindo a necessidade
de uma atenção maior quanto à sensibilização dos cursos de pós-graduação.
Gráfico 9 - Evolução de participação discente na Avaliação de Ingressante
Pós-Graduação Lato Sensu (2017-2018)
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Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Ingressante, Pós-Graduação Lato Sensu, 2017-2018

Gráfico 10 - Evolução de participação discente na Avaliação de Ingressante
Pós-Graduação Stricto Sensu (2017-2018)
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Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Ingressante, Pós-Graduação Stricto Sensu, 2017-2018

(e) Avaliação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

Quanto à modalidade presencial, a adesão dos alunos foi de 28% e a variação desta
participação, de 2017 para 2018, foi de 27%, conforme GRAF. 11. Chama a atenção essa
variação positiva, sugerindo que houve impacto positivo na revisão realizada no processo
de coleta de dados.
Gráfico 11 – Evolução de participação discente na Avaliação do AVA, Graduação,
Modalidade Presencial (2017-2018)
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Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação do AVA, Graduação, modalidade Presencial, 2017-2018

Quanto à modalidade a distância, a adesão dos alunos foi de 50%, conforme GRAF. 12.
Não foi possível verificar a variação, tendo em vista que esse processo avaliativo se
iniciou em 2018 para essa modalidade.
Gráfico 12 – Índice de participação discente na Avaliação do AVA,
Graduação, modalidade a distância (2018)

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação do AVA, Graduação, modalidade a Distância, 2018.

(f) Avaliação do Material Didático Graduação a Distância. A adesão dos alunos foi de
26%, conforme GRAF. 13. Não foi possível verificar a variação, tendo em vista que esse
processo avaliativo se iniciou em 2018 para a modalidade a Distância.
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Gráfico 13 – Índice de participação discente na Avaliação do Material Didático,
Graduação, modalidade a distância (2018)

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação do Material Didático, Graduação, modalidade a Distância, 2018.

(g) Análise interna das avaliações externas. A CPA coordenou algumas ações
especificamente quanto ao desempenho da IES no ENADE 2018 que envolvia os cursos
de Administração, Ciências Contábeis, Direito, CST em Recursos Humanos e CST em
Logística. A primeira delas, que já é prática desde 2008, foi a sensibilização dos
estudantes para todo o processo ENADE 2018. Nesse ano, o coordenador de curso,
apoiado pela CPA, foi o protagonista com a sensibilização mais personalizada ao
estudante que prestaria o referido Exame. Dela participaram 100% dos alunos
concluintes dos cursos envolvidos. Em seguida, foi realizado o simulado do Questionário
do Estudante (QE), envolvendo 82% dos estudantes concluintes. Quando se compara
essas adesões de 2017 para 2018, pode-se verificar variações positivas de 14% para o
processo de sensibilização e de 52% para o simulado de QE, conforme GRAF. 14.
Chama a atenção essa variação positiva, sugerindo que houve um maior
comprometimento da IES nesse processo.
Gráfico 14 – Participação discente nos processos de Sensibilização e Simulados ENADE 2017-2018
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Fonte: UNIFEMM, CPA, Projeto ENADE, 2017-2018.

Outra ação coordenada pela CPA foi o monitoramento dos Planos de Ação referentes
também ao ENADE 2018 e 2019.
No final de 2018, os conceitos do ENADE 2017, bem como do CPC e IGC foram
divulgados pelo INEP/MEC. O desempenho do UNIFEMM pode ser visualizado no
QUADRO 18.
Quadro 18 – Desempenho UNIFEMM em relação aos conceitos ENADE, CPC e IGC - 2017
Curso
ENADE
CPC
IGC
Ciências Biológicas Licenciatura
2
3
Ciências Biológicas Bacharelado
4
4
Educação Física Licenciatura
3
4
3
Engenharia Ambiental
3
3
Engenharia Civil
3
3
Engenharia de Produção
3
3
Engenharia Elétrica
3
3
Engenharia Metalúrgica
3
3
Fonte: MEC/INEP, 2018.

Dos 8 cursos avaliados, em relação ao ENADE, um deles (Ciências Biológicas Bacharelado) obteve conceito 4, seis cursos (Educação Física Licenciatura, Engenharias
Ambiental, Civil, de Produção, Elétrica e Metalúrgica) obtiveram conceito 3, um curso
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(Ciências Biológicas – Licenciatura) obteve conceito 2. No que diz respeito ao CPC, dois
cursos (Ciências Biológicas Bacharelado e Educação Física Licenciatura) obtiveram
conceito 4 e seis cursos (Ciências Biológicas Licenciatura, Engenharias Ambiental, Civil,
de Produção, Elétrica e Metalúrgica) obtiveram conceito 3. A IES obteve e manteve o
conceito 3 do IGC.

Apesar de alguns índices de participação nos processos autoavaliativos em 2018
comparando-se com 2017 terem tido uma pequena variação negativa, observa-se que
ainda permanecem em patamares expressivos, enquanto outros índices obtiveram uma
variação bastante positiva. Com isso, pode-se notar que a cultura avaliativa vem se
fortalecendo cada vez mais na IES. A partir desses processos autoavaliativos e de seus
resultados, o Planejamento da IES é elaborado, visando o saneamento das deficiências
encontradas e a manutenção das potencialidades.

Um exemplo claro da integração da Avaliação e Planejamento é o processo de
Planejamento do UNIFEMM para 2018. Como preparação à elaboração do PDI 20182022, o UNIFEMM desenvolveu, no segundo semestre de 2017, um processo de
Planejamento Estratégico, com participação de colaboradores dos vários setores
administrativos da IES, que propôs diretrizes estratégicas para avanço do UNIFEMM, nos
próximos cinco anos, consubstanciadas no documento intitulado Termo de Referência do
Planejamento Estratégico, tendo sempre como base os relatórios de autoavaliação
produzidos pelas CPA em 2017.

Esse conjunto de estratégias não remete a uma ruptura com o caminho que a IES vem
perseguindo, desde o seu credenciamento como Centro Universitário, em 2006, mas
propõe uma revisão de suas bases estratégicas, à luz do delicado momento que o país
e a educação superior atravessam que, qualquer que seja o seu desfecho, levará a um
futuro que não reproduzirá o passado.

Nesse sentido, a proposição é que se avance das marcas estratégicas anteriores (FIG.
3) e se adote, a partir de 5 estratégias centrais (FIG. 4), 4 pilares institucionais (FIG.5).
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Figura 3 – Marcas Estratégicas UNIFEMM

Fonte: UNIFEMM - Plano de Ação 2017.

Figura 4 – Estratégias UNIFEMM 2018/2022

Fonte: UNIFEMM, Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico, 2017.
.

67

Figura 5 – Pilares Institucionais UNIFEMM 2018/2022

Fonte: UNIFEMM, Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico, 2017.

O primeiro pilar de INSTITUIÇÃO MODERNA invoca as ideias de renovação
administrativa, não apenas como um esforço de austeridade, mas de construção de uma
nova racionalidade institucional com melhoria permanente de processos (tendo como
ponto central o aluno do UNIFEMM e o seu processo de aprendizagem), e de ampliação
de oportunidades de acesso por meio de um esforço bastante mais incisivo em
inteligência de mercado.

Os segundo e terceiro pilares da APRENDIZAGEM INOVADORA e da APRENDIZAGEM
PERSONALIZADA diz respeito a uma aposta radical do UNIFEMM em qualidade
acadêmica, na contramão da massificação do ensino praticada pelas maiores
corporações do mercado. Isso implica estabelecer outro patamar de atendimento ao
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aluno que vai além do respeito a ele, como consumidor, para uma relação personalizada
tanto no que se refere ao seu desempenho como às suas perspectivas de carreira.

Por último, o pilar da INSTITUIÇÃO REGIONAL, também contra a massificação e
desterritorialização que emerge como tendência do ensino superior mercantilizado,
implica na defesa de um processo de ensino/aprendizado territorializado e de uma
formação de profissionais baseada em problemas reais e voltada para o desenvolvimento
da região.

A partir desse estudo, o UNIFEMM elaborou o seu PDI 2018-2022, tendo finalizada a sua
versão para o período quinquenal em junho de 2018.
3.2 Eixo 2 Desenvolvimento Institucional
Neste eixo 2 – Desenvolvimento Institucional, são apresentadas informações e ações
desenvolvidas em 2019 pelo UNIFEMM pertinentes à Dimensão 1 Missão e PDI e à
Dimensão 3 Responsabilidade Social.

3.2.1 Dimensão 1: Missão e PDI
Tomando como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-202216, o
UNIFEMM tem como Missão “Ampliar as oportunidades de desenvolvimento das
pessoas e da região por meio de um modelo dinâmico, inovador e personalizado de
educação superior”. A sua Visão é “Ser reconhecida como instituição de referência
regional na construção de carreiras para o mundo do trabalho moderno”. O UNIFEMM
deve explicitar, em sua atuação, como Valores:

QUALIDADE: compromisso com a qualidade em seus processos administrativos,
acadêmicos e científicos;

16

UNIFEMM. Plano Institucional de Desenvolvimento: 2018ª 2022. Sete Lagoas: UNIFEMM, 2018.
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ÉTICA: compromisso com a conduta ética e de respeito nas relações interpessoais de
sua equipe, na formação de seus alunos e na atuação no mercado regional;
INOVAÇÃO: compromisso com o desenvolvimento de processos modernos e inovadores
em sua prática organizacional e acadêmica;
CIDADANIA: compromisso com a região onde está, oferecendo sempre soluções
singulares e efetivas para o seu desenvolvimento.
OBJETIVO GERAL
Criar, instalar, desenvolver e manter serviços educacionais e assistenciais relacionados
à Educação Superior, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, que transformem a vida de seus estudantes e contribuam para o
desenvolvimento local e regional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Estimular o pensamento crítico, criativo e reflexivo e o espírito científico de seus
alunos;
● Formar egressos aptos à inserção no mundo do trabalho moderno e à participação
no desenvolvimento da sociedade brasileira, regional e local;
● Incentivar o diálogo interdisciplinar e a integração de saberes na abordagem de
problemas do mundo presente, em particular dos regionais
● Incentivar o trabalho de pesquisa, a iniciação e a investigação científica, visando
o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a criação e difusão cultural;
● Promover a extensão universitária, aberta à participação da população, para
difusão de conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa
científica e tecnológica gerados na Instituição e a prestação de serviços
especializados à comunidade, de forma a cooperar no desenvolvimento social,
econômico, cultural da região e do país;
● Consolidar-se como uma plataforma de desenvolvimento regional, unindo
entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, e outras instituições de
educação superior, para investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação;
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● Proporcionar ao seu corpo docente e discente oportunidades de participação em
programas de desenvolvimento comunitário e em atividades culturais, artísticas e
desportivas;
● Desenvolver meios e modalidades educacionais que ampliem as condições de
ingresso dos estudantes da região à formação superior, assegurem acessibilidade
metodológica, atitudinal, comunicacional, digital e instrumental e o respeitem
potencialidades e limitações individuais, disponibilidades financeiras e estilos de
vida.

A partir desses elementos orientadores, o PDI 2018-2022 do UNIFEMM desdobrou-os
em 37 metas, segundo as 10 dimensões avaliativas do SINAES, que deverão ser
cumpridas até o ano de 2022, de acordo com uma agenda anualizada.

As 37 metas consideradas para o quinquênio 2018-2022 estão explicitadas a seguir:
Meta 1 – Disseminar a missão, a visão e os valores institucionais na comunidade
administrativa e acadêmica.
Meta 2 – Avaliar e revisar o PDI.
Meta 3 – Garantir a obtenção de conceito satisfatório nos processos avaliativos externos.
Meta 4 – Consolidar, sem expansão até 2020, a oferta de cursos de graduação na
modalidade presencial.
Meta 5 – Revitalizar os cursos presenciais com base em temáticas e tendências
contemporâneas.
Meta 6 – Ampliar a realização de projetos interdisciplinares, atividades práticas de ensino
e desenvolvimento de TCCs por meio da consolidação de parcerias com setores público
e privado.
Meta 7 – Implantar disciplinas semipresenciais em cursos presenciais, até o limite legal.
Meta 8 – Consolidar o processo de formação dos discentes por habilidades e
competências, com aprendizagem por meio de metodologias inovadoras e diferenciadas.
Meta 9 – Ampliar o portfólio de cursos de graduação EaD.
Meta 10 – Manter o programa de Iniciação Científica do UNIFEMM.
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Meta 11 – Ampliar convênios e parcerias relacionados a pesquisas/soluções
corporativas, com ampliação de fontes de financiamento de projetos.
Meta 12 – Ampliar os grupos de pesquisa interinstitucionais multidisciplinares através da
articulação entre professores do UNIFEMM e outras IES.
Meta 13 – Implementar repositório digital para registro e publicação das dissertações do
Mestrado e dos TCCs dos cursos de pós-graduação.
Meta 14 – Manter o número de convênios e parcerias nas linhas de pesquisa da Pósgraduação Stricto Sensu com instituições nacionais e internacionais.
Meta 15 – Ampliar oferta de cursos de pós-graduação nas áreas acadêmicas do
UNIFEMM.
Meta 16 – Estabelecer processo de apresentação, validação, desenvolvimento,
evidências e resultados dos projetos de atividades de extensão no UNIFEMM.
Meta 17 – Incentivar o desenvolvimento do empreendedorismo como carreira.
Meta 18 – Dar publicidade à produção científica e de extensão do UNIFEMM.
Meta 19 – Estruturar programa de RS UNIFEMM sob a marca PROJETO UNIFEMM
SOLIDÁRIO, com formato padronizado e cadastramento na ABMES (Selo de
Responsabilidade Social), nas áreas de educação, esportes e voluntariado
Meta 20 – Implantar processo de relacionamento com a comunidade interna, por meio da
reestruturação de canais.
Meta 21 – Implantar cultura de atendimento da comunidade interna via WhatsApp,
uniformizando o discurso institucional neste canal.
Meta 22 – Reposicionar a marca UNIFEMM, por meio de estratégias de comunicação,
tornando-a mais contemporânea, inovadora e com melhor imagem percebida e mais
próxima da comunidade de Sete Lagoas e Região.
Meta 23 – Posicionar os cursos a distância do UNIFEMM como referência em qualidade
de ensino, em Sete Lagoas e Região.
Meta 24 – Ajustar os quadros de pessoal técnico-administrativo, técnico-acadêmico e de
docentes à demanda real institucional.
Meta 25 – Modernizar a estrutura organizacional do UNIFEMM.
Meta 26 – Estruturar novo espaço para a Central de Atendimento Discente, de fácil
acesso para os alunos e com Implantação de sistema integrado de atendimento.
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Meta 27– Implantar o Pavilhão de Inovação com recursos que proporcionem experiências
de aprendizagens diferenciadas e inovadoras.
Meta 28 – Concluir implantação do projeto de incêndio.
Meta 29 – Racionalizar o uso da infraestrutura física do campus através da unificação
das estruturas de direção acadêmica.
Meta 30 – Reestruturar os polos fora de sede com vistas à consolidação de presença
regional do UNIFEMM EaD.
Meta 31 – Autoavaliar o UNIFEMM, fortalecendo, de forma crescente, a participação da
comunidade

acadêmica,

divulgando

os resultados dos processos avaliativos,

publicizando os planos de melhoria e garantindo a apropriação dos desdobramentos por
todos os atores envolvidos.
Meta 32 – Analisar e divulgar todos os resultados externos, garantindo o processo de
construção de melhoria e de manutenção de suas potencialidades.
Meta 33 – Integrar equipes de atendimento da CAD.
Meta 34 – Melhor as práticas de atendimento dentro da cultura de relacionamento com o
aluno.
Meta 35 – Inovar em tecnologia, processos e rotinas de atendimento.
Meta 36 – Adequar o processo de matrícula EAD com as melhores práticas do mercado.
Meta 37 – Ajustar internamente a relação receita e despesa em função da realidade
econômica.

É importante considerar que, de maneira geral, as metas estipuladas para o ano de 2018
(num total de 24 metas dentre as 37 do PDI) não são todas preditivas, mas, em maioria,
referem-se ao estado da arte do tema considerado. Isso em razão delas terem sido
apropriadas já no meio do exercício, quando se finalizou a elaboração do PDI 2018/2022
e já se podia saber, com razoável nível de precisão, a capacidade de realização da IES.
As 24 metas estipuladas para o ano de 2018, bem como os seus indicadores,
desempenho e justificativa estão explicitadas no item 4 Análise dos Dados e das
Informações desse documento.
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No que se refere aos resultados da Autoavaliação Institucional, quanto à dimensão 1
Missão e PDI, observa-se que o quesito PDI obteve a sua maior marcação em
‘Desconhecimento’. A sua variação configurou-se como ‘Fragilidade’ na posição 13/27,
apesar de não estar alocado como ponto de atenção, ou seja, não se encontra nem no
tercil superior e tampouco no inferior, conforme QUADRO 19.
Quadro 19 – Ranking geral da AAI a partir da quantidade de marcações por quesito
Ponto
Eix Dimensã
Variação
Posiçã
Quesito
P
F
D
de
o
o
P-F
o
atenção
2
1
PDI
143
168
222
-25
13
Fonte: UNIFEMM, CPA, Autoavaliação Institucional, 2018.

3.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social

Na perspectiva do Desenvolvimento Institucional do UNIFEMM, especificamente no
que diz respeito à Responsabilidade Social da Instituição, apresentam-se as
atividades e ações desenvolvidas no ano de 2018. Um primeiro destaque a ser feito se
refere aos atendimentos prestados, em 2018, pelo Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) e
pelos Postos Avançados da Justiça do Trabalho e Federal (PAA/TRT e PAA/JF), que
referendam uma posição institucional frente à Responsabilidade Social, caracterizada
pela implantação e/ou aprimoramento de diversas ações, que marcaram o ano em
questão. Estes dois órgãos efetuam atendimentos a clientes em situação de
hipossuficiência nas áreas cível, criminal, saúde, consumidor, previdenciário, empresarial
e trabalhista, bem como aos clientes do Convênio com o Tribunal Regional do Trabalho,
aos clientes do Convênio com a Justiça Federal, aos do Convênio com a Fundação Fiat,
além de Conciliação entre as partes para se evitar a judicialização. A TAB. 1 apresenta a
quantidade de atendimentos prestados pela IES à comunidade, por meio do Núcleo de
Prática Jurídica (NPJ), no ano em questão.
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Tabela 1 – Dados do Núcleo de Práticas Jurídicas em 2018
Nº DE ATENDIMENTOS REALIZADOS
Nº DE AÇÕES AJUIZADAS
Nº DE ORIENTAÇÕES
AGUARDANDO DOCUMENTOS
TOTAL DAS AÇÕES AJUIZADAS EM
VALORES
TOTAL DE ORIENTAÇÕES EM
VALORES (CADA R$150,00)

TOTAL

NPJ
712
276
86
220
R$
1.077.000,
00
R$
12.900,00

PAA/JF
72
34
15
6
R$
50.000,0
0
R$
2.250,00

R$
1.089.900,
00

R$
52.250,0
0

PAA/TRT
246
49
98
91
R$
75.000,0
0
R$
14.700,0
0
R$
89.700,0
0

Total
1030
359
199
317
R$
1.202.000,
00
R$
29.850,00
R$
1.231.850,
00

Fonte: UNIFEMM, Relatório NPJ, 2018.

Quando comparado a 2017, percebe-se, em 2018, uma involução nos serviços
prestados. É o caso, por exemplo, dos atendimentos realizados pelo próprio NPJ que
decresceram 1,9%. Associado à queda de atendimentos no PAA/JF, de 41,5% e no
PAA/TRT, de 22,4%, esse decréscimo levou a uma redução da quantidade total de
atendimentos realizadas da ordem de 11,7% Também os percentuais de ações ajuizadas
do NPJ, do PAA/JF e do PAA/TRT involuíram respectivamente 3,8%, 29,2% e 49%, o
que resultou numa diminuição de 16,7% na quantidade total de ações ajuizadas. Já com
relação ao número total de orientações, houve um decréscimo, em torno de 9,5%.
Ressalta-se que, mesmo com o decréscimo observado, a quantidade de orientações do
PAA/TRT aumentou 2,1%.

Uma possível explicação para essa queda de índices pode estar relacionada aos novos
caminhos de atendimento abertos pelo convênio firmado com o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais para instalação de atendimento através do Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania (CEJUSC), pelo qual o NPJ realizou 50 atendimentos pelo meio de
conciliação e/ou mediação, com 45 procedimentos encaminhados ao centro para
homologação. A TAB. 2 apresenta esses procedimentos, conforme a natureza da ação.
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Tabela 2 – Procedimentos realizados pelo NPJ através do CEJUSC/TJMG
NATUREZA DA AÇÃO
QTDD
VALOR
Total
Divórcio consensual (98)
37
R$ 7.000,00
R$ 259.000,00
Alimentos - lei especial nº 5.478/68 (69)
6
R$ 2.000,00
R$ 12.000,00
Execução de alimentos (1112)
1
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Alimentos - provisionais (176)
1
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 275.500,00
TOTAL
45
Fonte: UNIFEMM, Relatório NPJ, 2018.

Outro destaque que se faz com relação à Responsabilidade Social da IES se refere à
capacitação de pessoas através do Centro Vocacional Tecnológico (CVT)/
Universidade Aberta - UAITEC). Os beneficiários fazem parte da comunidade, em
geral, que busca acesso às tecnologias da informação e da comunicação, assim como
qualificação profissional, além da Comunidade Acadêmica do UNIFEMM. A TAB. 3 diz
respeito aos serviços prestados à comunidade em 2018, conforme registros realizados
pela secretaria. Percebe-se uma involução nos dados no período, tanto quando se
analisa cada serviço, quanto no quadro geral de serviços prestados, que decresceu
22,3%. Assim, considerando-se, para comparação, o ano de 2017, verifica-se que
decresceu, em cerca de 53%, a quantidade de novos cadastros. Também houve queda
de quase 16% na emissão de certificados e de 20% no número de atendimentos diários.
Tabela 3 - Número de Alunos Capacitados pela UAITEC LAB em 2018
Cursos oferecidos
Novos cadastros/Inclusão Digital
Certificados emitidos pelo UAITEC LAB
Atendimento diário
TOTAL
Fonte: UNIFEMM, UAITEC LAB, 2018.

Quantidade
122
1.023
40
1.185

As atividades desenvolvidas variaram de ‘curso de idiomas’ a ‘videoconferências’.
Também foram realizados 71 cursos em diversas áreas de conhecimento, além de se ter
firmado um contrato de parceria com a Rede Cidadã, para utilização da sala de inclusão
digital por 17 jovens. Outras atividades realizadas foram a capacitação em Agroecologia,
em parceria com a EMATER e o treinamento/expansão do Sistema Eletrônico de
Informações-SEI, realizado pela Cia Independente de Bombeiros Militar em parceria com
a SEPLAG.
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Ainda com relação às ações de Responsabilidade Social, ressalta-se a oferta de bolsas
de treinamento acadêmico-administrativo, assistenciais, PROUNI e financiamento
FIES a alunos da graduação e da Educação Básica, com o objetivo de proporcionar, aos
mesmos, condições propícias a sua permanência no UNIFEMM e ao seu
desenvolvimento sociocultural. A TAB. 4 apresenta os números relativos à questão
supracitada, no ano de 2018. Quando se compara os dados de 2018 aos de 2017,
percebe-se um decréscimo de 28,3% na quantidade de alunos assistidos, o que pode ter
algumas justificativas. Uma delas se refere à queda na quantidade de alunos
matriculados, dada a crise socioeconômica que assola o país. Outra, à natureza de
algumas bolsas, como a bolsa CEMIG, por exemplo, que se destina a funcionários desta
instituição que moram na região o que significa que, à medida que vão se formando,
tende a diminuir a demanda. Por outro lado, vale destacar que, mesmo nesse contexto
de redução, houve, em 2018, evolução na quantidade de bolsas PROUNI, além de
criação da bolsa Melhores do ENEM. Esse destaque se faz necessário, uma vez que
acentua a proposta institucional de facilitação de acesso de jovens de baixa renda à
educação superior e de valorização da qualificação na formação profissional.
Tabela 4 - Quantidade de bolsas/financiamentos por modalidade, em 2018
Tipo de bolsa/financiamento
Quantidade de alunos assistidos
Assistencial
142
PROUNI
441
Desconto Família
11
Financiamento Estudantil/FIES
705
SAAEMG
63
SINPRO
34
Bolsa Prefeitura
37
Convênio Cemig
07
Mestrado
2
Flex
87
Iniciação Científica
8
Melhores do ENEM
34
TOTAL
1.571
Fonte: UNIFEMM, Coordenadoria de Assistência ao Estudante, 2018.

Com relação à promoção do respeito à diversidade, à igualdade étnico-racial, aos
direitos humanos, ao meio ambiente, à memória e patrimônio cultural e à inclusão
social, bem como à promoção da melhoria da qualidade de vida da população e do
desenvolvimento econômico regional, os destaques relativos a 2018 são expressos
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no QUADRO 20, pelo qual se observa que muitas atividades foram desenvolvidas ao
longo do referido ano, sendo algumas em parceria com outras instituições.
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Quadro 20 – Ações realizadas –Respeito à Diversidade, Meio Ambiente, Memória e Patrimônio Cultural e
Direitos Humanos -2018
2018
Ação/Atividade/Projeto
XVII Edição da Mostra do Filme Livre (Cinema Independente
Brasileiro)
Projeto de Iniciação Científica: criação de questionário sobre o
projeto de pesquisa (FAPEMIG), que visa levantar o entendimento
dos alunos do UNIFEMM sobre Direitos Humanos, questões ÉtnicoRaciais e Sustentabilidade.
Projeto Educação para
11 Rodas de Conversa com a temática LGBTQI/Direitos Humanos
as Relações ÉtnicoGrupos de Discussão LGBTQI e Direitos Humanos e realização de
Raciais: Cultura e
11 rodas de conversa
Diversidade
Projeto Curta no Intervalo – 28 vídeos e, também, realização de
atividades artísticas e culturais
Desenvolvimento de 62 TCCs relacionados a Direitos Humanos e
Sustentabilidade.
Exposição Temática: ‘Mulher Fora da Caixa’ e grafites nas paredes
da instituição – intervenções culturais no espaço físico da IES
Mapeamento de resíduos de indústrias que podem ser utilizados por
Projeto de pesquisa –
outras indústrias sob a perspectiva da economia circular e da
Economia Circular
contribuição com as ODSs.
Retirada dos tapumes que cobriam a fachada e colocação de gradil,
Teatro Redenção
protegendo o patrimônio e, ao mesmo tempo, revelando à
comunidade a beleza do local.
Doar é prova de Amor – doação de produtos e realização de ações
sociais beneficiando entidades organizadas como pessoas jurídicas e
pessoas físicas.
Estante Livre – incentivo à leitura, com a instalação de 8 estantes em
Projeto UNIFEMM
vários pontos do município e fornecimento de 169 livros do acervo
Solidário
inativo da biblioteca da IES, além de doações de livros pela
população.
Projeto “Jovens: Capacitar para Trabalhar”
Sarau Musical Urbano
Núcleo de Estudos
Disponibilização de 51 boletins de mensuração e análise dos índices
Econômicos e
econômicos municipais.
Sociais/NEES
Com mais de 1300 cartas ‘adotadas’ na cidade nesta edição, esta
ação passou a fortalecer a importância da educação, convidando
Papai Noel dos Correios
crianças de escolas da rede pública a também tirarem os sonhos do
papel. A prática permite estimular a escrita e o interesse pelo
aprendizado escolar.
UNIFEMM Inclusiva –
Projeto de inclusão de alunos com deficiência no ensino superior
Vencendo Barreiras
Fonte: UNIFEMM, Coordenadoria de Ensino de Graduação, 2018.

Além das ações apresentadas, diversas atividades acadêmicas envolvendo a
comunidade interna e externa ocorreram no UNIFEMM, em 2018, primando pelo
desenvolvimento dos projetos educacionais voltados para a comunidade local e regional
e reforçando a atuação da IES em rede social, com o estabelecimento e/ou manutenção
de parcerias com instituições que compartilham os mesmos interesses e valores. O

79

QUADRO 21 apresenta essas atividades, os envolvidos e o retorno dado à comunidade
externa.
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Evento
13ª Mostra Científica dos cursos
da Saúde do UNIFEMM.
14ª Mostra Científica dos cursos
da Saúde do UNIFEMM
(Nutrição, Enfermagem e
Educação Física).
15ª Mostra Científica dos cursos
da Saúde do UNIFEMM
(Nutrição, Enfermagem e
Educação Física).

Quadro 21 - Eventos realizados em 2018 com participação da comunidade externa
Quantidade de
Público Alvo
Retorno a Comunidade Externa
Envolvidos
Alunos Enfermeiros e
Desenvolvimento de trabalhos de intervenção na comunidade
142
coordenadores do HNSG
com objetivo de prevenção e promoção a saúde.
Alunos

Alunos

250

Desenvolvimento de trabalhos de intervenção na comunidade
com objetivo de prevenção e promoção a saúde.

62

Desenvolvimento de trabalhos de intervenção na comunidade
com objetivo de prevenção e promoção a saúde. Apresentação
de 13 trabalhos integrados do curso de Nutrição.

4º FEITEC
82 trabalhos expostos

Docentes e Discentes dos cursos
de engenharias, ciências
gerenciais e tecnológicos;
empresários e comunidade
regional

Ação Novembro Azul

Alunos do UNIFEMM.

Ação Outubro Rosa - UNIFEMM

Alunos e Comunidade do
UNIFEMM

22

Ampliação dos atendimentos da
CENUTRI

Público externo em geral

8 alunos e
professores, além
dos atendidos

Alunos do Colégio UNIFEMM

16

Alunos Pacientes do HNSG

13

Alunos da escola da AMBEV

6

Visitantes da Feira e clientes do
Shopping Sete Lagoas

7

Educação alimentar e nutricional dos visitantes da Feira da
Família.

Funcionários da empresa Bombril

3

Educação alimentar e nutricional dos funcionários da Bombril.

Atividade Educativa com alunos
do colégio UNIFEMM
Atividade Educativa HNSG:
Outubro Rosa
Atividade Educativa na escola da
AMBEV
Atividade Educativa na Feira da
Família do Shopping Sete
Lagoas
Atividade educativa na SIPAT da
Bombril
Atividade Educativa na Sodécia
SIPAT SODECIA
Atividade Educativa na Sodecia:
Outubro Rosa;

Alunos e Trabalhadores da
Sodécia
Alunos e Trabalhadores da
Sodecia.

1.288

4
9

Possibilidade de presenciar e estabelecer parcerias para a
inovação nos negócios
Promoção da saúde junto aos alunos do campus (saúde do
homem)
Promoção da saúde junto aos alunos do campus (saúde da
mulher)
Reeducação alimentar e promoção à saúde para pessoas da
comunidade, de forma gratuita e sem necessidade de
encaminhamento pelo SUS.
Educação Alimentar e Nutricional de adolescentes do Colégio
UNIFEMM.
Promoção à saúde e conscientização com relação ao outubro
Rosa e novembro Azul.
Educação Alimentar e Nutricional de crianças de 9 anos,
alunas da escola da AMBEV.

Promoção à saúde e prevenção de agravos tendo como foco a
saúde dos trabalhadores da SODECIA.
Promoção à saúde e prevenção de agravos tendo como foco a
saúde dos trabalhadores da SODECIA.
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Evento
Atividade Educativa no Sada
Vôlei.
Atividade educativa no evento
Outubro Rosa da Sodécia.
Atividade Educativa no Hotel
Tulip Inn.
Atividade Educativa realizada na
SIPATMA da empresa Sodécia.
Campanha da Semana Mundial
da Saúde Parceria SEST SENAT
Cartaz de comemoração ao Dia
Internacional da Mulher

Público Alvo

Quantidade de
Envolvidos

Retorno a Comunidade Externa

Alunos do Sada Vôlei.

8

Educação Alimentar e Nutricional de crianças e adolescentes
do Sada Vôlei.

Funcionários da empresa
Sodécia.

3

Educação alimentar e nutricional dos funcionários da Sodécia.

Funcionários do hotel Tulip inn.

2

Educação alimentar e nutricional dos funcionários do Tulip Inn.

Funcionários da empresa
Sodécia.
Alunos e Profissionais SEST
SENAT.
Alunos do UNIFEMM e clientes
do NPJ

3
7
Aproximadament
e 500 pessoas.
470 alunos
UNIFEMM além
das autoridades
convidadas e
público externo.

Educação Alimentar e Nutricional dos funcionários da empresa
Sodécia.
Promoção à saúde e prevenção de agravos tendo como foco a
saúde dos participantes do SEST SENAT.
Conscientização sobre o lugar social da mulher e a importância
de conhecer seus direitos.

Ciclo de Debates: Palestra sobre
Segurança Pública com o
Deputado Federal e Delegado
Edson Moreira

Todos os cursos do UNIFEMM e
aberto a toda comunidade

Competição de Crossfit: Wod
Lake

Comunidade de Sete Lagoas e
Região

Curso Tecnico em Agronegócio SENAR

Comunidade de Sete Lagoas e
Região

Edição do Direito & Cinema:
Exibição do Filme “As
Sufragistas”

Todos os cursos do UNIFEMM e
aberto a toda comunidade

38 alunos
presentes e cerca
de 20 pessoas de
público externo.

Conhecimento a respeito do início da luta do movimento
feminista e os métodos incomuns de batalha.

Edição do Direito & Cinema:
Exibição do Filme “Narradores de
Javé”

Todos os cursos do UNIFEMM e
aberto a toda comunidade

13 alunos e 10
convidados
externos dos
alunos presentes

Conhecimento a respeito do ato heroico da comunidade de
Javé frente a possibilidade de ser destruída pela criação de
uma enorme usina elétrica.

Evento do CRN9: "A Fiscalização
do CRN9 mais perto de você"

Alunos e professores. Estudantes
e profissionais de Nutrição de
Sete Lagoas

93

Orientação a alunos e profissionais de Nutrição a respeito do
CRN, da fiscalização e promoção da atualização sobre o
atendimento nutricional do idoso.

12

Conscientização sobre as fragilidades atuais no sistema e as
necessidades emergenciais da política de Segurança Pública.
Oportunizar aos alunos o contato com organização de eventos
de crossfit.
Oportunizar aos alunos da cidade e região boa formação, onde
a prática agregada a conhecimentos teóricos levem à
consolidação de capacidades técnicas e de gestão para
atuação na melhoria do processo produtivo no setor
agropecuário.
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Evento
Feira da Empresa Simulada (2)

Feira de carreiras Palestra
COREN MG
Festival de Dança UNIFEMM

Público Alvo
Docentes e Discentes dos cursos
de Administração e Ciências
Contábeis, empresários e
comunidade regional
Alunos e comunidade do curso de
enfermagem do UNIFEMM
Alunos 2° período e convidados

Quantidade de
Envolvidos

136
101
20

Grupo de Reeducação Alimentar
para Funcionários do UNIFEMM.

Funcionários do UNIFEMM

4

Jogos Universitários de Sete
Lagoas

Discentes do UNIFEMM.
Discentes da UFSJ campus Sete
Lagoas e FACSETE

130

Alunos (60)

62

Alunos da escola Professor
Roberto Herbster Gusmão

2

Alunos e professores
Nutricionistas e estudantes de
Nutrição

98

Minicurso - Coleções
Taxonômicas
Mostra de Profissões na escola
Professor Roberto Herbster
Gusmão

NUTRIFEMM

OAB na Praça (Praça do CAT)

Toda comunidade Setelagoana.

Palestra - Reprodução Assistida

Alunos

Palestra "CRN9- Discussão
de Casos Éticos"

Alunos de todos os períodos

Cerca de 500
pessoas
receberam
panfletos e foram
informados sobre
as consultorias
jurídicas gratuitas
que aconteciam
no local
54
93

Retorno a Comunidade Externa
Capacitação de profissionais na disseminação da cultura do
empreendedorismo.
Conscientização sobre a carreira da enfermagem e os
meandros da profissionalização do enfermeiro.
Oportunizar aos alunos contato com a organização de eventos.
Educação alimentar e nutricional dos funcionários do
UNIFEMM, contribuindo para a manutenção da saúde e
formação de hábitos alimentares saudáveis.
Promoção de intercâmbio sociocultural e desportivo entre os
estudantes universitários.
Atividade em comemoração ao Dia do Biólogo para
demarcação da importância dessa profissão.
Apresentação das profissões e cursos de graduação com seus
diferenciais a alunos da escola Professor Roberto Herbster
Gusmão.
Ampliação da formação dos alunos e atualização de
conteúdos; apresentação de trabalhos científicos
desenvolvidos por alunos e professores do curso de Nutrição; e
comemoração do Dia do Nutricionista, demarcando a
importância desta profissão.

Consultorias gratuitas para a população em geral, com
assistência em Direito Civil, Direito Previdenciário, Família,
Criminal, Trabalhista e agendamentos para o NPJ.

Atividade em comemoração ao Dia do Biólogo, demarcando a
importância desta profissão.
Conscientização dos alunos a respeito de condutas éticas por
parte do estudante de Nutrição e do profissional nutricionista.
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Evento
Palestra “Alimentação Saudável
e Atividade Física- como conciliar
para perder peso com saúde”
Palestra com a Prof. Élida
Graziane sobre o tema:
Descompasso federativo no
financiamento do SUS
Palestra com o Desembargador
Nelson Missias e o Prof. Ronaldo
Bretas sobre o tema “Trajetória
Profissional de Sucesso e
Perspectivas da Profissão”

Público Alvo

Quantidade de
Envolvidos

Retorno a Comunidade Externa

Alunos do Ensino Médio do
município

15

Conscientização acerca da importância da combinação entre
alimentação saudável e da atividade física como estratégia
para perda de peso com saúde.

Alunos do 6º período de Direito e
ex-alunos de Direito UNIFEMM

120 pessoas

Conscientização a respeito do dever de custeio do direito à
saúde na Constituição de 1988.

Todos os cursos do UNIFEMM,
ex-alunos de Direito e aberto a
toda comunidade

Palestra com o Psicólogo e
Coach Profissional Bedsen
Rocha sobre o tema: “O Poder
da Oratória”

Alunos do 10º período de Direito,
extensivo a todos os alunos do
UNIFEMM e toda comunidade
externa

Palestra da Prof. Élida sobre o
Financiamento da Saúde Pública

Alunos do 7º período de Direito
UNIFEMM, aberto ao público
externo

Palestra sobre "Obesidade e
Atividade Física" para a Polícia
Rodoviária Federal
Palestra: A Relação do Direito do
Trabalho e as Redes Sociais,
com o Prof. Geraldo Magela Melo
Palestra: Alimentação Saudável
e Atividade Físicas - Convidados:
Lana Claudinez e Alex Oelze.
Palestra: Atuação do Profissional
de EF no NASF
Palestra: Auxílio Moradia e
outros privilégios. O gigante
acordou? Prof. Camila Anastácia

340 alunos do
UNIFEMM e
aproximadamente
50 presentes de
público externo.
330 alunos e
cerca de 80
pessoas
convidadas e
pertencentes ao
público externo.
107 alunos e
cerca de 30 ex
alunos UNIFEMM

Funcionários da Polícia
Rodoviária Federal

2

Alunos do 9º período de Direito
UNIFEMM, matutino e noturno, e
ex-alunos convidados.

90 alunos e cerca
de 30 ex-alunos
UNIFEMM.

Discentes do curso de Educação
Física Bacharelado e Nutrição
Comunidade de Sete Lagoas e
Região

45

Alunos
Alunos do Curso de Direito e
público externo

Atividade em comemoração ao Dia do Advogado, demarcando
a importância desta profissão.

Conscientização a respeito da importância da oratória para o
desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional de todos.

Conscientização sobre o embasamento e apoio constitucional
e os impactos do Financiamento da Saúde Pública Municipal,
Estadual e Federal.
Orientação aos funcionários da Polícia Rodoviária Federal
sobre a importância da alimentação saudável para prevenção
da obesidade.
Conscientização sobre Fake News e suas repercussões, a
legislação sobre redes digitais e o uso apropriado das redes no
meio trabalhista.
Conscientização sobre os benefícios da Alimentação Saudável
e Atividade Física

Conscientizar os alunos sobre a atuação profissional no NASF
382 pessoas.

Conscientização a respeito de recebimento de verbas
indenizatórias como Auxílio Moradia, sua legalidade e
moralidade.
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Evento
Palestra: Educação Física e
Esportes - Prof. Tulio Max Leite
Ferreira - Disciplina: EFA.
Palestra: Eletromiografia como
recurso tecnológico na atuação
do Profissional de Educação
Física.
Palestra: Obesidade e Atividade
Física.
Palestra: Recursos Tecnológicos
no Futebol.

Palestras (7)

Palestras e Atividades: Saúde
Coletiva - Cuidados com
Hipertensão e Diabetes
Palestras e Atividades: Educação
em Saúde
Palestras e Aulas: Grupo de
Capoeiras Bambaras - Disciplina:
Capoeira e Culturas Afro
Brasileiras.
Participação na Campanha de
Popularização do Teatro e da
Dança
Participação na Cavalgada "As
Independentes"
Participação na feira de
profissões - AMBEV
Participação na feira de
profissões Regina Pacis.
Participação na Virada
Empreendedora – palestra com
enfermeira Monalisa

Público Alvo

Quantidade de
Envolvidos

Retorno a Comunidade Externa

Discentes do curso de Educação
Física Bacharelado

70

Debate a respeito de Esportes e Educação Física Adaptada.

Alunos 8°P

20

Conscientização sobre a tecnologia nas atividades físicas.

Policiais Rodoviários de MG

2

Alunos do 6°P

22

Docentes e Discentes dos cursos
de engenharias, ciências
gerenciais e tecnológicos;
empresários e comunidade
regional
Alunos dos cursos de
Enfermagem e Nutrição e
usuários do ESF Santa Luzia
Alunos de Enfermagem e
comunidade da cidade e região
Discentes do 3° período do curso
de Educação Física Bacharelado.

1.129

Conscientização sobre os benefícios da Alimentação Saudável
e Atividade Física
Aproximação da temática: futebol e tecnologias no
desenvolvimento do esporte.

Capacitação de profissionais

Disseminação de práticas de promoção à saúde e prevenção
de Diabetes e Hipertensão, por meio da alimentação saudável
e da prática regular de atividade física.
Disseminação de práticas de prevenção e promoção à saúde

15

Comunidade Setelagoana e do
entorno

Interação com atividades culturais afro-descentes.

Participação em atividades de teatro e dança inclusive para
aqueles que não possuem acesso fácil.

Participantes da Cavalgada.

5

Alunos da escola da AMBEV.

1

Alunos do CFRP.

1

Alunos do UNIFEMM e Público
interessado.

45

Promoção da saúde e conscientização com relação ao Outubro
Rosa.
Apresentação das profissões e cursos de graduação com seus
diferenciais a alunos
Apresentação das profissões e cursos de graduação com seus
diferenciais a alunos
Conscientização a respeito do Cuidar em Casa.
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Evento

Público Alvo

Quantidade de
Envolvidos

Retorno a Comunidade Externa

Participação na Virada
Empreendedora – palestra com a
curadora do Museu da PUC

Alunos do UNIFEMM e público
interessado.

63

Conscientização sobre Curadoria.

80

Vivência da organização do evento e recepção dos convidados
pelos alunos UNIFEMM.

Participação no Evento realizado
pelo "Grupo + 60"

Plantio de Árvores

Discentes do 3º período do curso
de EF Bacharelado Comunidade
de Sete Lagoas e Região Participantes do Projeto + 60.
Docentes, discentes e
comunidades carentes de Sete
Lagoas

Programa Entrelinhas com Dr.
Amauri Artimos da Matta

Alunos UNIFEMM e aberta ao
público externo.

Programa Momento Jurídico

Direção da UEDI e ouvintes da
cidade e região

Projeto Extensão Universitária no
Bairro Cidade de Deus.

Projeto Integradinho com a
Professora Rosana e Túlio, de
nome “Guarda-Chuvas de
ideias”.
Projeto Integradinho com a
Professora Rosana e Túlio, de
nome “Mulheres fora da caixa”.

Alunos dos 10º períodos do curso
de Direito e comunidade do
Cidade de Deus.

Alunos do 1º e 2º período do
curso de Direito, matutino e
noturno, exposto a visitação de
toda comunidade ao longo dos
corredores do prédio de Direito
UNIFEMM.
Alunos do 1º e 2º período do
curso de Direito, matutino e
noturno, exposto a visitação de

Educação Ambiental e demonstração da possibilidade de
melhoria da temperatura das residências, com consequente
redução no consumo de energia.
323 alunos e
cerca de 60
pessoas de
público externo
entre autoridades
e outros.

Conscientização sobre o Código de Defesa do Consumidor e
os benefícios que a legislação trouxe aos consumidores.

Prestação de informações relevantes acerca do cotidiano do
Direito no Brasil, esclarecimento de dúvidas, dicas e demais
temas de interesse da área, via rádio.

Aproximadament
e 4.000
moradores e 180
alunos envolvidos
no projeto.

Elaboração e apresentação de propostas de projetos de lei
para pavimentação, regularização fundiária, análise de
atendimento do transporte coletivo e regularização da coleta
seletiva com novos pontos de recolhimento dos materiais
através do envolvimento das escolas do bairro, com o objetivo
de realizar melhorias na qualidade de vida da população do
local.

Aproximadament
e 200 pessoas.

Conscientização a respeito de problemas sociais como sistema
carcerário, corrupção, homofobia, feminicídios, assassinatos e
etc.

Aproximadament
e 200 pessoas.

Conscientização a respeito de problemas sociais ligados à
questão de gênero, com o objetivo de reforçar o fortalecimento
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Quantidade de
Envolvidos

Evento

Público Alvo

Projeto Integrador – 1º semestre
de 2018 – 07/06/2018

toda comunidade ao longo dos
corredores do prédio de Direito
UNIFEMM.
Alunos do 1º ao 6º períodos
(matutino e noturno) e
comunidade externa
Alunos do 1º ao 6º períodos
(matutino e noturno) e
comunidade externa

400 alunos e
cerca de 100
visitantes
404 alunos e
cerca de 110
visitantes

Alunos do curso de EF.

71

Projeto Integrador – 2º semestre
de 2018 – 07/11/2018
Projeto Integrador - Parte I 6ºperíodo
Projeto Integrador – Oficinas de
Reaproveitamento de material
Reciclável

Retorno a Comunidade Externa
das mulheres no mercado de trabalho, sem deixar de ressaltar
as batalhas que ainda devem ser vencidas.
Aprimoramento da aprendizagem de forma interdisciplinar, com
integração da comunidade externa e das disciplinas do curso.
Aprimoramento da aprendizagem de forma interdisciplinar, com
integração da comunidade externa e das disciplinas do curso.
Desenvolvimento de trabalhos com foco na
interdisciplinaridade.

Docentes e discentes do
UNIFEMM, comunidades
carentes

Reutilização de materiais com foco na geração de renda e
educação ambiental.

Projeto Memória de Sete Lagoas

Professores, alunos e
comunidade setelagoana

Desenvolvimento de diversas ações (pesquisa, livro, educação
patrimonial) com objetivo de produzir conhecimentos,
pesquisas e registros acerca da memória e identidade histórica
e cultural de Sete Lagoas.

Roda de Conversa sobre
Educação Física em Campo:
Possibilidades de Desafios, com
profa. Elizabeth Nascimento.

Discentes do 3º período do curso
de EF Bacharelado.

Rua de Lazer - Escola Estadual
Professor Rousset - Disciplina
Fundamentos do Lazer
Rua de Lazer: Colégio Caetano
Saída de Campo - Lagoa da Boa
Vista
Saída de Campo - Lagoa da Boa
Vista
Saída de Campo - Serra de
Santa Helena
Sarau Universitário UNIFEMM Disciplina: Fundamentos do
Lazer.

18

Estabelecimento de contato dos alunos com profissional
atuante no mercado da EF.

730

Vivência da organização, execução e avaliação de um evento.

101

Vivência da organização, execução e avaliação de um evento.

Alunos

19

Atividades da disciplina Pericia Ambiental (3o período).

Alunos

16

Atividades da disciplina Limnologia (6o período).

Alunos

25

Atividade da disciplina Bioclimatologia (7o. Período).

Discentes do 5° período do curso
de Educação Física Bacharelado.

30

Ampliar a participação em atividades culturais.

Discentes do 5° período do curso
de Educação Física Bacharelado.
Alunos da Escola Estadual
Professor Rousset.
Alunos do Colégio Caetano.
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Evento

Público Alvo

Quantidade de
Envolvidos

Semana da Enfermagem

Alunos

129

Trabalho de Campo - Serra de
Santa Helena

Alunos

23

Trabalhos de Campos (1)
Trekking na Serra Santa Helena
Trilhando competências
(65 trabalhos apresentados)
UNIFEMM Cidadão: Escola
Municipal Juca Dias.
Virada Empreendedora
(20 Palestras + Rodada
empresarial)

Docentes e Discentes dos cursos
de engenharias, ciências
gerenciais e tecnológicos e
comunidade regional
Alunos do 2°P e 8°P.
Docentes e Discentes dos cursos
de engenharias, ciências
gerenciais e tecnológicos;
empresários e comunidade
regional
Comunidade do Bairro Cidade de
Deus.
Docentes e Discentes dos cursos
de engenharias, ciências
gerenciais e tecnológicos;
empresários, comunidade e
startups regionais

Retorno a Comunidade Externa
Conscientização sobre a centralidade da enfermagem nas
dimensões do cuidar.
Atividade das disciplinas Instrumentação em Botânica e
Zoologia.

75

Aplicação de tecnologias. Capacitação de profissionais.

31

Ampliação do contato e interação com esportes de aventura.

1.383

Ampliação das possibilidades de parcerias para a inovação nos
negócios

300

Vivência da organização, execução e avaliação de um evento.

1.699

Conscientização sobre as possibilidades de uma carreira
Empreendedora

50

Ampliação de contato e interação com escolas da cidade.

Visita dos alunos do Colégio
Prof. Roberto Herbster Gusmão
ao Projeto Sada Vôlei

Discentes do curso de Educação
Física Bacharelado Alunos do
Colégio Prof. Roberto Herbster
Gusmão.

Visita Técnica - Bike Indoor.

Alunos do 6°P

25

Visita Técnica - Cedro Cachoeira
Visita Técnica - Embrapa
Visita Técnica - Gruta Rei do
Mato.
Visita Técnica - Mata do
Jambreiro.
Visita Técnica - Passeio
Ciclístico.

Alunos
Alunos

31
16

Possibilidade de contato com espaço especializado em Bike
Indoor.
Atividade da disciplina de Gestão Ambiental.
Atividade da disciplina Recuperação de Áreas Degradadas.

Alunos 2°P e 8ºP

19

Ampliação do contato e interação nos novos ambientes.

Alunos

31

Atividade da disciplina Limnologia.

Alunos do 2°P e 8°P

26

Ampliação do contato e interação com esportes de aventura.
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Evento

Público Alvo

Quantidade de
Envolvidos

Retorno a Comunidade Externa

Visita Técnica - Serra do Cipó Disciplina Fundamentos do
Lazer.

Discentes do 5° período do curso
de Educação Física Bacharelado.

16

Ampliação do contato e interação com atividades de lazer
diversificadas.

Visita Técnica - Verde Folhas.

Alunos do 2°P e 8°P

31

Visita Técnica - Zoo de BH

Alunos

26

Visita Técnica à exposição
Sentidos do Nascer.

Alunos

13

Atividade da disciplina Saúde da Criança.

Visita Técnica ao Parque
Estadual do Rio Preto

Alunos

25

Atividades da disciplina Ecologia de Ecossistemas (5o. e 7o.
Períodos).

Visita Técnica ao Parque
Estadual do Sumidouro.

Alunos

25

Atividade da disciplina Paleontologia (7o. Período).

Visita técnica realizada na
EMBRAPA Milho e Sorgo
(Disciplina: Bromatologia).
Visita técnica realizada na
Unidade de Alimentação e
Nutrição da Total Alimentaçãounidade Vibra Agroindustrial com
o 6o período (Disciplina: Gestão
de UAN).
Visita técnica realizada na
Unidade de Alimentação e
Nutrição da Total Alimentaçãounidade Vibra Agroindustrial com
o 2o e 4o períodos (Disciplina
Microbiologia e Higiene de
Alimentos)

Alunos

17

Conhecer os laboratórios de composição centesimal e de
segurança alimentar da EMBRAPA.

17

Possibilidade de visão prática de teorias acadêmicas;
compreensão da importância da estrutura física, fatores de
ambiência, equipamentos e utensílios no processo de
produção de alimentos; promoção do conhecimento do
funcionamento e da rotina da unidade, bem como dos fatores
relacionados à elaboração do cardápio.

24

Diagnóstico de condições higiênico-sanitárias de uma Unidade
de Alimentação e Nutrição, capacitando o aluno a avaliar as
boas práticas em serviços de alimentação.

220

Capacitação de profissionais.

Visitas Técnicas (5)

Alunos

Alunos

Docentes e Discentes dos cursos
de engenharias, ciências
gerenciais e tecnológicos;
empresários e comunidade
regional

Ampliação do contato e interação com esportes de aventura e
o meio ambiente.
Atividades da disciplina Zoologia dos Cordados (2o e 4o
períodos).
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Fonte: UNIFEMM, Relatórios dos cursos de Graduação, 2018.
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Vale, ainda, um destaque para os 52 convênios e parcerias firmadas e/ou mantidas em
2018, conforme QUADRO 22, que apresenta as instituições parceiras/conveniadas, os
objetivos, a data de assinatura e do final do período de vigência do convênio.
Quadro 22 – Parcerias e Convênios, em 2018
Instituição Parceira ou
conveniada
Secretaria Municipal de
Administração de Sete
Lagoas
Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária EMBRAPA
Conselho Regional de
Administração de Minas
Gerais - CRA
Prefeitura Municipal de
Paraopeba
JK Materiais de
Construção Ltda
Secretaria Municipal de
Assistência Social de
Sete Lagoas
Cobrar Teleatend. E Cob.
Ltda
Tecnia Eng. Ltda
Banco Bradesco S.A.
Banco Bradesco S.A.
Rede Cidadã

CDL-Sete Lagoas

Secretaria Municipal de
Cultura e Juventude de
Sete Lagoas

Irmandade Nossa
Senhora das Graças

Sindicato de Comércio
de Sete Lagoas
Instituto Trilhar

Objetivos/Natureza

Data
assinatura

Vigência

Convênio de concessão de descontos

05/11/2018

06/11/2019

Convênio Iniciação Científica

17/08/2018

23/10/2023

Desconto Mensalidade Escolar para
funcionários do CRA MG

06/08/2018

05/08/2019

16/08/2018

15/08/2019

01/10/2017

01/10/2020

08/08/2018

07/08/2019

29/08/2018

28/08/2021

11/07/2018

10/07/2019

02/09/2018
01/03/2018

01/08/2020
01/03/2020

01/02/2018

31/12/2019

18/05/2018

17/05/2020

15/05/2017

14/05/2020

03/04/2018

02/04/2019

17/04/2018

16/04/2019

30/07/2017

30/07/2022

22/03/2018

21/09/2018

26/03/2018

25/03/2019

12/04/2018

11/04/2019

Convênio Concessão de Descontos Mens.
Escolares
Convênio Concessão de Descontos em
cursos oferecidos pelo UNIFEMM (pósgraduação)
Convênio Concessão de Descontos
Mensalidade
Termo de Parceria e Cooperação –
Democrático de acesso aos livros
Convênio Concessão de Descontos
Mensalidades Escolares
Acordo para Apresentação Projeto CEMIG
Concessão Crédito Bradesco Universitário
Concessão de 2 bolsas alunos do
UNIFEMM
Implantação e Desenvolvimento da Rede
Geração de Trabalho e Renda
Convênio Concessão de Descontos em
cursos oferecidos pelo UNIFEMM (pósgraduação)
Convênio Concessão de Descontos
Mensalidades Escolares
Conselho Pres. do Patrimônio Histórico
Edif. de Sete Lagoas
Termo aditivo 02 – desenvolvimento
institucional e social, através da
implantação de curso(s) de graduação,
especialização e extensão na área de
saúde
Convênio Concessão de Descontos
Mensalidades Escolares
Convênio Concessão de Descontos Mens.
Escolares
Termo de Parceria e Cooperação
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Instituição Parceira ou
conveniada
Câmara Municipal de
Sete Lagoas - MG

SENAR MG Sete Lagoas
nºTCT 011/2015

Prefeitura Municipal de
Fortuna de Minas
FAPEMIG
Tribunal Regional
Federal da 1ª Região
Universia Brasil S/A
Universia Brasil S/A
Companhia Energética
de Minas Gerais CEMIG
Câmara Municipal de
Sete Lagoas - MG
Iveco Latin America Ltda
Tribunal Regional
Eleitoral MG
Instituto CEASAMINAS
Fundação Educacional
Lucas Machado FELUMA

Objetivos/Natureza
Convênio Concessão de Descontos em
cursos oferecidos pelo UNIFEMM (pósgraduação)
Convênio Concessão de Descontos
Mensalidades Escolares
Termo de cooperação
Educação a Distância – 6ª Oferta do Curso
Técnico em Agronegócio – Contagem e
Sete Lagoas
Educação a Distância – 6ª Oferta do Curso
Técnico em Agronegócio – Contagem
Convênio para concessão de bolsas de
estudos
Concessão de bolsas nº6.263/2015

Data
assinatura

Vigência

30/08/2017

29/08/2020

04/03/2018

03/03/2019

31/08/2015

01/09/2020

11/08/2017

31/08/2019

07/03/2017

31/03/2019

05/01/2015

31/12/2019

01/03/2015

Convênio 002/2014

03/11/2014

Convênio de cooperação técnica
Portal Universia pela IES

06/12/2014
06/10/2014

28/02/2020
Indetermina
do
05/10/2019
05/10/2019

Convênio Cooperação Mútua no curso de
Engenharia Elétrica do UNIFEMM - Aditivo

25/11/2016

24/11/2021

06/09/2016

05/09/2019

30/08/2016

29/08/2021

Convênio Desenvolvimento Projeto Auditor
Cidadão no âmbito da Câmara
Parceria no Curso de Eng. Produção UNIFEMM
Convênio 76/2013 – 1º Aditivo

11/03/2016

Imp.Univ.Coorporativa na CEASAMINAS

18/11/2011

17/11/2021

Termo de Parceria e Coop. Técnica

18/09/2013

17/09/2023

Protocolo Geral de Cooperação

02/05/2013

Convênio de Parceria Educacional

18/02/2013

Convênio de Parceria Educacional

05/11/2012

Frutas Amazonas Ltda

Convênio de Parceria Educacional

05/04/2013

Luziana Lanna

Convênio de Franquia de Ensino

01/08/2013

Real Comércio de
Miudezas Ltda

Convênio de Parceria Educacional

31/10/2012

Rocholi Construtora Ltda

Convênio de Parceria Educacional

03/05/2013

Convênio de Parceria Educacional

20/04/2013

Convênio de Parceria Educacional

05/11/2012

Convênio de Parceria Educacional

09/10/2012

Indetermina
do

Posto Avançado de Atendimento do NPJ

23/08/2017

19/09/2019

Universidade de Algarve
Distribuidora Frutas
Linhares Ltda.
Distribuidora Frutas Othil
Ltda

Rodiney Henrique Cortez
Figueiredo
Cerealista Nova Safra
Ltda
Central de
Abastecimento de Minas
Gerais S/A
TRT – 3ª Região

Indetermina
do
Indetermina
do
Indetermina
do
Indetermina
do
Indetermina
do
Indetermina
do
Indetermina
do
Indetermina
do
Indetermina
do
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Instituição Parceira ou
conveniada
Associação Brasileira de
Geração Distribuída

Objetivos/Natureza

Data
assinatura

Vigência

Desenvolvimento do Projeto Business
School

10/03/2017

09/03/2019

UFMG

Acordo de cooperação para intercâmbio de
experiências pedagógicas

24/07/2017

23/07/2022

Mika Nacional Ltda

Convênio Concessão de Descontos em
cursos oferecidos pelo UNIFEMM (pósgraduação)

28/06/2017

27/06/2020

Prefeitura Municipal de
Sete Lagoas

Convênio de Estágio nº05

01/03/2017

01/03/2019

30/08/2017

30/08/2020

28/06/2017

27/06/2020

Convênio Concessão de Descontos em
cursos oferecidos pelo UNIFEMM (pósgraduação)
Convênio Concessão de Descontos em
Nogueira e Rezende Ltda
cursos oferecidos pelo UNIFEMM (pósgraduação)
Fonte: UNIFEMM, Assessoria Jurídica da Reitoria, 2018.
Tecnosulfur S/A

Já no que se refere aos resultados da Avaliação Institucional, quanto à dimensão 3
Responsabilidade Social, observa-se que o quesito obteve a sua maior marcação em
‘Potencialidade’. A sua variação configurou-se também como ‘Potencialidade’ na posição
6/27, encontrando-se, portanto, no Tercil superior, conforme QUADRO 23.
Quadro 23 – Ranking geral da AAI a partir da quantidade de marcações por quesito
Ponto
Eix Dimensã
Variaçã Posiçã
Quesito
P
F
D
de
o
o
o P-F
o
atenção
2
3
Responsabilidade
Social
344
129 155
215
6
Fonte: UNIFEMM, CPA, Autoavaliação Institucional, 2018.

3.3 Eixo 3 Políticas Acadêmicas
Neste eixo 3 – Políticas Acadêmicas, são apresentadas informações e ações
desenvolvidas em 2019 pelo UNIFEMM pertinentes à Dimensão 2 Ensino, Pesquisa e
Extensão, Dimensão 4 Comunicação com a Sociedade e Dimensão 9 Atendimento
ao Discente.

3.3.1 Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão
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A Dimensão 2 Ensino, Pesquisa e Extensão é apresentada em três grandes
momentos, nos quais são explicitadas, respectivamente, as informações e ações,
desenvolvidas no ano de 2019, referentes ao Ensino, que por sua vez é dividido em
Graduação e Pós-Graduação, as informações e ações acerca da Pesquisa e, por fim, as
informações e ações relativas à Extensão.

3.3.1.1 Ensino de Graduação

Para apresentação do Ensino de Graduação do UNIFEMM, buscou-se, de início,
estruturar o perfil da comunidade acadêmica – discentes e docentes, tanto da modalidade
presencial quanto da modalidade a distância, e, em seguida, a Organização DidáticoPedagógica.

3.3.1.1.1 Perfil da Comunidade Acadêmica de Graduação na Modalidade Presencial

3.3.1.1.1.1 Perfil de Discente de Graduação na Modalidade Presencial

O QUADRO 24 apresenta a quantidade de alunos matriculados no UNIFEMM, por
semestre, no ano de 2019, na modalidade presencial. Pelo que se observa, o corpo
discente era composto, no ano em questão, por 1426 alunos matriculados no 1º semestre
e 1247 no 2º semestre, distribuídos entre os 19 cursos de graduação em oferta, na
modalidade presencial.
Quadro 24 - Quantidade de alunos regulares, por área de conhecimento em 2018
Quantidad
Quantidade
e de
de Alunos
Unidade
Área
Cursos
Alunos
Regulares
Regulares
1/2019
2/2019
UEFI
Humanas
Ciências Biológicas Licenciatura
0
0
Educação Física Licenciatura
0
0
Biociências
Ciências. Biológicas
46
42
e Saúde
Bacharelado
Educação Física Bacharelado
49
49
Enfermagem
59
62
Nutrição
36
33
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UEDI
UEGE

Ciências
Sociais
Aplicadas

Direito
Administração
Ciências Contábeis
Arquitetura e Urbanismo
Logística
Gestão de RH
UEGE
Engenharia
Engenharia Ambiental
s
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia Metalúrgica
Engenharia de Produção
Engenharia Química
Geociências Geoprocessamento
TOTAL
Fonte: UNIFEMM, Registro Acadêmico, 2019.

572
84
69
73
13
7
14
144
106
9
116
29
0
1426

529
58
71
77
11
0
12
90
91
8
88
26
0
1247

Dos 1426 alunos matriculados no 1º semestre de 2018, 256 eram ingressantes 17. Com
eles foi realizada pela CPA, assim como nos anos anteriores, a Avaliação do Perfil do
Ingressante para levantamento de seu perfil socioeconômico e cultural, que demonstrou
que a maioria dos estudantes ingressantes era do sexo feminino, com idade entre 18 e
25 anos. A grande maioria deles é solteira (90%) e sem filhos (93%), mora com os pais
(68%), em moradia própria ou destes (71%). São, em sua maioria, oriundos de Sete
Lagoas (70%).

Respaldando esse perfil, dentre os que responderam em 2018, cerca de 85% concluiu o
Ensino Médio há, no máximo, 5 anos, sendo que 49% o fizeram até um ano atrás. Vale
ressaltar que 92% o fizeram no Ensino Médio Convencional. Além disso, cerca de 74%
dos ingressantes cursou todo o Ensino Médio em escolas públicas.

Quanto ao perfil socioeconômico, observa-se que 33% dos estudantes exercem algum
tipo de atividade remunerada, sendo que 13% trabalham mais de 40 horas semanais de
forma eventual. Com isso, mais de 56% responderam que pretendem estudar entre 5 e
10 horas por semana, fora o período em sala de aula. Vale ressaltar que 35% dos
ingressantes contribuem e/ou são responsáveis pelo seu sustento e/ou da família.

17

Os ingressantes eram dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas,
Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção
Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Superior de Tecnologia em Logística e Nutrição.
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Em relação ao percentual de renda comprometida com a mensalidade escolar,
observam-se situações diferenciadas entre os alunos: cerca de 30% compromete
aproximadamente 20% da renda familiar com a mensalidade escolar. Outros 29%
comprometem aproximadamente 30% da renda e cerca de 27% compromete
aproximadamente 50% da renda familiar com a mensalidade escolar.

Por outro lado, 44% dos ingressantes consideram que a mensalidade cobrada pelo
UNIFEMM é compatível com a de outras instituições privadas e 47% escolheram estudar
no UNIFEMM pela boa imagem dessa IES. Predomina, como renda familiar mensal, a
faixa entre 1 e 5 salários mínimos.

Outro percentual importante para a análise socioeconômica dos ingressantes é o gasto
com o transporte para o Centro Universitário. Constata-se que predomina, como meio de
transporte, ônibus/van escolar (31%) e, com isso, 85% dos alunos gastam até R$300,00,
por mês, para se locomover para a instituição de ensino.

Quanto ao perfil cultural, os dados mostram que 30% têm o cinema como atividade
preferida para o lazer. Com relação aos meios de informação, 67% preferem os sites.
Buscam estar conectados à realidade que os cerca, pois informam-se sobre as notícias
diariamente 68% dos estudantes. Além disso, 46% deles leram um ou dois livros
completos neste ano, além dos escolares.

Com relação à informática, salienta-se que 91% dos ingressantes possuem algum tipo
de dispositivo móvel e 100% têm acesso à internet, sendo que cerca de 78% acessa em
casa. É importante, porém, ressaltar que um percentual considerável - 22% - não leu
nenhum livro além dos escolares nesse mesmo período. Já com relação à informática,
salienta-se que cerca de 94% dos ingressantes possui algum tipo de dispositivo móvel e
100% têm acesso à internet, sendo que cerca de 59% acessa em casa.

Em relação ao nível de escolaridade parental, predomina o Ensino Fundamental não
concluído como nível de escolaridade dos pais. Já as mães concluíram, em sua maioria,
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o Ensino Médio. Tanto entre os pais como entre mães, encontram-se especialistas. Com
relação ao conhecimento dos alunos, observa-se que 24% deles dominam a língua
inglesa e 72% não dominam nenhum idioma além da língua materna.

É importante salientar que 72% dos alunos afirmaram que a atual atividade profissional
não está relacionada com o curso escolhido, sendo que 46% têm como expectativa
conseguir um estágio na área durante o mesmo.

3.3.1.1.1.2 Perfil de Docente de Graduação na Modalidade Presencial

O corpo docente de graduação do UNIFEMM, atuando na modalidade presencial em
2018, era composto por 163 professores, dos quais 33 eram Doutores/Pós-Doutores, 106
eram Mestres e 24 Especialistas. O GRAF. 15 apresenta essa realidade. Como se pode
observar, a maioria dos docentes é mestres que, somados aos doutores e pós doutores,
atingem um percentual de 86%.
Gráfico 15 - Percentual de professores por titulação em 2018 - presencial

Fonte: UNIFEMM, Secretaria Geral, 2018.

Quanto ao Regime de Trabalho, 41 (25,1%) professores são Tempo Integral (TI), 36
(22,1%) são Tempo Parcial (TP) e 86 (52,8%) são Horistas.
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Assim como nos anos anteriores, em 2018 foram realizadas pela CPA duas edições da
Avaliação de Professor, apresentando um diagnóstico da atuação docente na IES.
Tomando como referência a do 2º semestre, pode-se afirmar que, de maneira geral, os
resultados são positivos, o que é demonstrado por índices elevados de satisfação dos
três segmentos avaliadores em relação às quatro dimensões avaliadas, a saber, Didática,
Procedimentos Avaliativos, Procedimentos Administrativos e Relação Professor-Aluno.
A observação dos resultados do segmento Alunos demonstra que a dimensão
Procedimentos Administrativos é a melhor avaliada, com 87,96%. Em seguida vem a
dimensão Relacionamento Professor/Aluno com 85,63%. Logo após, vem a dimensão
Procedimentos Avaliativos que se encontra com o índice de 84,69% e, por último, a
dimensão Didática do Professor com 82,45%. Isso demonstra uma avaliação positiva,
mas também denota um perfil de professor que, na percepção discente, se envolve mais
com as questões administrativas e de relacionamento do que com as questões avaliativas
e didáticas. O GRAF. 18 apresenta o agregado das avaliações positivas dos alunos
quanto às dimensões avaliadas.
Gráfico 18 - Avaliação Positiva feita pelos Alunos em relação aos Professores, 2018

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Professor, Graduação, 2° semestre 2018.

Já na visão dos docentes, tem-se a dimensão Procedimentos Avaliativos com 99,66%.
Esta é seguida pela dimensão Didática do Professor, com 99,09%. Após, encontra-se a

98

dimensão Relacionamento Professor/Aluno com 99,05% e, por último, Procedimentos
Administrativos, com 98,96%, conforme mostra o GRAF. 19. Estes índices demonstram
uma avaliação ainda mais positiva por parte dos docentes, além de apontar um perfil
docente mais voltado às questões avaliativas e didáticas e de do que às questões de
relacionamento e administrativas, visão diferente da demonstrada pelos alunos.

Gráfico 19 - Autoavaliação Positiva feita pelos Professores, 2018

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Professor, Graduação, 2° semestre 2018.

Quanto à avaliação feita pelos coordenadores, a dimensão Procedimentos Avaliativos
foi avaliada em 98,92%, seguida pelas dimensões Didática do Professor e
Relacionamento Professor/Aluno, ambas com 98,71% e, por fim, Procedimentos
Administrativos com 96,55%. O que se percebe aqui é uma avaliação extremamente
positiva. Porém, na visão dos coordenadores, os professores da instituição apresentam
um perfil mais voltado para as questões avaliativas, didáticas e de relacionamento, e
menos às administrativas. O GRAF. 20 apresenta as avaliações positivas dos
coordenadores quanto às dimensões avaliadas.

Gráfico 20 - Avaliação Positiva feita pelos Coordenadores em relação aos Professores, 2018
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Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Professor, Graduação, 2º semestre 2018.

Outro dado analisado nesse processo avaliativo diz respeito às notas obtidas no Ranking
por Dimensão Avaliada em termos de UNIFEMM. Quando se observa o panorama das
médias das notas obtidas por dimensão no UNIFEMM, verifica-se que os resultados
possuem uma resposta muito positiva em todas as dimensões. A maior média do
UNIFEMM, quando se compara as quatro dimensões, é de 4,85 referente à dimensão 2
(Procedimentos Avaliativos), de acordo com a TAB. 5.

Tabela 5 - Média das dimensões

Dimensão
1 Didática

Média
4,81

2 Procedimentos avaliativos

4,85

3 Procedimentos administrativos

4,76

4 Relacionamento professor aluno

4,84

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Professor, Graduação 2º semestre de 2018.

Este processo avaliativo trouxe, também, algumas considerações a serem pontuadas em
relação ao ranqueamento dos professores que participaram da referida avaliação.
Visualizando os resultados do 2º semestre de 2018, em relação à premiação do TOP 20,
no UNIFEMM como um todo, observa-se que 50 docentes foram agraciados. Desse total,
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20 se enquadraram em Selo, 15 em Bronze, 8 em Prata e, por fim, 7 em Ouro 18, conforme
pode ser visualizado no GRAF. 21.
Gráfico 21 – Premiação TOP 20, por Classificação TOP, 2018

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Professor Graduação, 1º semestre e 2º semestre 2018

3.3.1.1.2 Perfil da Comunidade Acadêmica de Graduação na modalidade a Distância

3.3.1.1.2.1

Perfil de Discente de Graduação na Modalidade a Distância

A TAB. 6 apresenta a quantidade de alunos matriculados no UNIFEMM, por semestre,
no ano de 2018, na modalidade a distância. Pelo que se observa, o corpo discente era
composto, no ano em questão, por 52 alunos, matriculados no 1º semestre e 71 no 2º
semestre, distribuídos entre os 5 cursos de graduação em oferta, na modalidade a
distância.

Tabela 6 - Quantidade de alunos regulares, por área de conhecimento em 2018, no EaD
Cursos
Quantidade de Alunos Quantidade de Alunos
Regulares 1/2018
Regulares 2/2018
18

Top OURO: o professor está alocado entre os 20 melhores professores em 4 dimensões. PRATA: em 3
dimensões. BRONZE: em 2 dimensões. SELO: em 1 dimensão.
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CST Gestão Recursos Humanos
21
CST Logística
04
CST Gestão Comercial
07
CST Processos Gerenciais
03
Pedagogia Licenciatura
17
TOTAL
52
Fonte: UNIFEMM, Núcleo de Educação a Distância, 2018.

25
15
14
04
13
71

Dos 71 alunos matriculados no 2º semestre de 2018, 32 eram ingressantes 19. Com eles
foi realizada pela CPA, assim como nos semestres anteriores, a Avaliação do Perfil do
Ingressante para levantamento de seu perfil socioeconômico e cultural, que demonstrou
que a maioria dos estudantes ingressantes era do sexo feminino, com idade até 30 anos.
A maior parte deles é solteira (74%), mora com os pais (37%), em moradia própria ou
destes (74%). São, em sua maioria, oriundos de Sete Lagoas (42%). Observa-se, ainda,
que 58% afirmaram estar cursando pela primeira vez o ensino superior.

Concluíram o Ensino Médio há, no máximo, 5 anos, 63% dos ingressantes, sendo que
42% o fizeram entre 1 e 5 anos atrás. Vale ressaltar que 84% o fizeram no Ensino Médio
Convencional e 95% dos ingressantes cursaram todo o Ensino Médio em escolas
públicas.

Quanto ao perfil socioeconômico, observa-se que 63% dos estudantes exercem algum
tipo de atividade remunerada, sendo que 32% trabalham entre 20 e 40 horas semanais.
Na indústria ou no comércio atuam 42% deles e 53% contribuem e/ou são responsáveis
pelo seu sustento e/ou da família. Observa-se, ainda, que 84% são bolsistas do PROUNI,
sendo esta a forma como suas mensalidades são pagas, mesmo percentual de alunos
que afirmou comprometer aproximadamente 20% da renda familiar com a mensalidade
escolar.

Constata-se que 74% dos ingressantes não possuem opinião formada sobre a
mensalidade cobrada pelo UNIFEMM, mas 53% escolheram estudar na IES pela boa

19

Os ingressantes eram dos cursos de cursos de Gestão Comercial, Logística e Tecnologia em Recursos
Humanos (EaD Semipresencial e 100% online)
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imagem da mesma. Predomina, como renda familiar mensal, a faixa entre 1 e 5 salários
mínimos, composta pela renda de uma a duas pessoas da família.

Predomina, como meio de transporte, o urbano público (53%) e, com isso, 47% dos
alunos residem na mesma cidade do polo em que estudam. Quanto ao perfil cultural, 68%
têm tanto o cinema quanto a leitura como atividades preferidas para o lazer. Com relação
aos meios de informação, a maioria dos ingressantes prefere os sites (95%). Buscam
estar conectados à realidade que os cerca, pois informam-se sobre as notícias
diariamente (58%), mesmo percentual dos que afirmaram ter lido entre um ou dois livros
neste ano, além dos escolares.

Como principal motivo para escolha do ensino a distância, 47% atribuíram à flexibilidade
de horários para os estudos. Salienta-se que todos os ingressantes possuem algum tipo
de dispositivo móvel, assim como têm acesso à internet, sendo que 68% acessam em
casa.

Já em relação ao nível de escolaridade parental, o Ensino Fundamental completo e o
Ensino Médio completo se apresentam com maior percentual (36,8% cada) como nível
de escolaridade cursado pelos pais. Já as mães dos alunos ingressantes, em sua maioria,
finalizaram o Ensino Médio.

Com relação ao conhecimento dos alunos, observa-se que cerca de 90% deles não
domina nenhum idioma além da língua materna. Além disso, é importante salientar que
63% dos alunos afirmaram que a atual atividade profissional não está relacionada com o
curso escolhido, sendo que 26% têm como expectativa conseguir, ainda, um estágio na
área durante o mesmo.

3.3.1.1.2.2

Perfil de Docente de Graduação na Modalidade a Distância

O corpo docente de graduação do UNIFEMM, atuando na modalidade a distância em
2018, era composto por 16 professores, dos quais 3 eram Doutores, 11 eram Mestres e
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2 Especialistas. O GRAF. 22 apresenta essa realidade. Como se pode observar, a
maioria dos docentes é mestres que, somados aos doutores atingem um percentual de
88%.
Gráfico 22 - Percentual de professores por titulação em 2018 - EaD

Fonte: UNIFEMM, Secretaria Geral, 2018.

Quanto ao regime de trabalho, 5 (31,3%) professores são Tempo Integral (TI), 4 (25%)
são Tempo Parcial (TP) e 7 (43,7%) são horistas.

3.3.1.1.3 Organização Didático-Pedagógica

3.3.1.1.3.1

Cursos

Em 2019, diversos cursos foram ofertados na instituição, presencialmente ou a distância,
seja regularmente seja por oferta de disciplinas apenas para alunos em dependência, por
já se encontrarem em processo de extinção. O QUADRO 25 apresenta os cursos, bem
como as áreas20 e a modalidade.

Quadro 25 - Cursos em Oferta em 2019
20

Conforme Classificação Internacional Normalizada da Educação (CINE Brasil 2018)
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Área
Ciências Humanas

Biociências e
Saúde

Ciências Sociais
Aplicadas

Cursos
Ciências Biológicas
Educação Física
Pedagogia
Nutrição
Educação Física
Enfermagem
Ciências Biológicas
Ciências Biológicas
Direito
Administração
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Logística
Logística
Gestão Comercial
Gestão de RH
Gestão de RH
Processos Gerenciais

Engenharias

Engenharia Ambiental
Engenharia Ambiental e Sanitária
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica
Engenharia Metalúrgica
Engenharia Metalúrgica
Engenharia de Produção Mecânica
Engenharia de Produção
Engenharia Química
Geoprocessamento

Ciências Exatas e
da Terra
Fonte: UNIFEMM, Secretaria Geral, 2019.

Grau de Graduação
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Superior
Tecnológico
Superior
Tecnológico
Superior
Tecnológico
Superior
Tecnológico
Superior
Tecnológico
Superior
Tecnológico
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Superior
Tecnológico

Modalidade
Presencial
Presencial
EaD
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
EaD
Presencial
Presencial
EaD
Presencial
Presencial
EaD
Presencial
EaD
EaD
Presencial
EaD
EaD
Presencial
EaD
Presencial
EaD
Presencial
EaD
Presencial
EaD
Presencial
EaD
Presencial
Presencial

3.3.1.1.3.2 Apoio Psicopedagógico

Como exposto em seu PDI, o UNIFEMM compreende que a qualidade da formação, para
além do cuidado com o conhecimento do aluno, perpassa, também, pela qualidade dos
processos desenvolvidos pelos atores que a compõem. Por isso, sempre busca investir
na formação de seus alunos, como protagonistas de seu processo de aprendizagem, por
meio do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), que consiste numa importante

105

ferramenta de apoio ao discente, tanto no que se refere à relação interpessoal e
comportamental, quanto às dificuldades de aprendizagem e de desenvolvimento de
competências e habilidades.

Nesse sentido, em 2018, foram realizados, pelo referido Núcleo, eventos para diversos
atores institucionais. Os eventos correspondem a encontros – para trabalho com diversas
temáticas, como, por exemplo, técnicas de estudo, resolução de conflitos e
comprometimento no processo acadêmico – principalmente para trabalhar questões
inclusivistas, além de atendimentos individuais, com alunos e familiares. Os dados
referentes ao ano em questão encontram-se expressos no QUADRO 26. A comparação
com o ano anterior, quando o número de envolvidos foi 858, demonstra um decréscimo
(cerca de 42%), o que pode ser explicado pela redução da quantidade de alunos
matriculados 2018.

Quadro 26 - Atendimentos prestados pelo Núcleo de Apoio psicopedagógico em 2018

Tipo
C
o
l
e
Encontros
t
i
v
o
I
n
d Atendiment
i
os
v
i
d
u Atendiment
a
os
l

Quantida
de de
eventos

8

10

Quantidade
de
envolvidos

Objetivo

180

Oportunizar reflexões,
sobre a importância do
comprometimento
acadêmico, envolvendo
todos os aspectos do
processo ensinoaprendizagem.

Alunos

309

Identificar as dificuldades
na área emocional e
educacional, que estejam
dificultando o processo
ensino- aprendizagem do
aluno.

Pais de
alunos

6

Público

Alunos

Fonte: UNIFEMM, Núcleo de Apoio Psicopedagógico, 2018.

3.3.1.1.3.3 Estágio
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Em 2017, foram firmados 104 novos convênios de estágio, totalizando 1.107 convênios
vigentes e 762 alunos envolvidos em estágios. Comparando a 2017, quando 899 alunos
realizaram estágios, percebe-se uma redução de aproximadamente 15% na quantidade
de alunos em campo, o que se justifica pela diminuição na quantidade de alunos
matriculados na instituição, fruto da crise econômica que o país atravessa. Entretanto, o
percentual de vagas divulgadas, que já vinha aumentando desde a criação do Núcleo de
Carreiras, continuou em expansão, tendo crescido 12% em 2018.

O Núcleo de Carreiras do UNIFEMM disponibiliza aos alunos e ex-alunos, desde sua
implantação em 2016, serviços de orientação e acompanhamento de Carreiras, feitos por
especialistas em carreiras. O atendimento é feito mediante agendamento, disponível nos
turnos matutino e noturno. No ano de 2018 foram realizados 62 atendimentos individuais,
tratando de questões como currículo, entrevistas de estágio/emprego, progressão na
carreira, LinkedIn, entre outras.

Também foi realizada, em 2018, a 1ª edição da Feira de Carreiras, que objetivou
proporcionar aos alunos e egressos do UNIFEMM o contato com as principais empresas
e agências de emprego da cidade e região, visando direcioná-los para o mercado de
trabalho, bem como possibilitar às empresas participantes a apresentação de suas
experiências, cultura organizacional, demandas profissionais, além de iniciar processos
de reconhecimento de talentos. A Feira envolveu 2.300 alunos e ex-alunos da instituição,
que participaram da extensa programação e contou, ainda, com 35 convidados em 30
atividades, entre palestras e fóruns, além da presença de 14 das principais empresas da
cidade. Para o evento, O UNIFEMM contou com as parcerias do Centro de Integração
Empresa Escola (CIEE) e de diversos Conselhos Profissionais, como OAB-MG e CREAMG.

3.3.1.1.3.4 Trabalho de Conclusão de Curso
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Dando continuidade ao processo anteriormente iniciado com o objetivo de elevação da
qualidade dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) defendidos, foi publicado, em
2018, o Caderno Saberes nº 004/2018, com 33 resumos expandidos de TCCs elaborados
em 2017 e aptos à publicação, de acordo com critérios de excelência de produção
acadêmica (indicação da banca, nota igual ou superior a 95,0 pontos, relevância e
atualidade da temática). Ressalta-se que, em 2018, foram defendidos 502 TCCs, dos
quais 497 (99%) foram aprovados. Dentre eles, encontram-se 89 TCCs aptos à
publicação, nos critérios acima descritos. A TAB. 7 apresenta os dados relativos aos
Trabalhos de Conclusão de Curso, em 2018.
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Tabela 7 - Quantidade de TCCs em 2018 no UNIFEMM
Número de
Alunos que
Número de
ingressantes
não
Curso
tccs
turmas
defenderam
defendidos
regulares/especiais
tcc
84
Administração
45
39
42
Ciências Biológicas
15
27
79
Ciências Contábeis
34
45
236
Direito
134
102
58
Educação Física
24
34
30
Enfermagem
23
7
32
Engenharia Ambiental
21
11
171
Engenharia Civil
61
110
Engenharia de
129
Produção
67
62
99
Engenharia Elétrica
44
55
Engenharia
20
Metalúrgica
9
11
50
Nutrição
25
25
Total
1.030
Fonte: UNIFEMM, Núcleo de TCC, 2018.

502

528

Número de
tccs
aprovados
45
15
34
132
24
23
20
61
67
43
9
24
497

Há que se ressalvar, ainda, a realização de uma pesquisa, junto a orientadores e
avaliadores, a respeito dos processos de orientação e avaliação de TCC. Alguns
apontamentos indicaram, dentre outras coisas, que os orientadores e avaliadores, em
quase sua totalidade (93%) estão satisfeitos/plenamente satisfeitos com o processo de
organização das defesas. Também estão satisfeitos/muito satisfeitos com a qualidade
dos trabalhos apresentados 80% deles. Já na pesquisa de satisfação com os processos
de orientação realizada junto aos alunos, percebeu-se que em 65,8% houve de 3 a 6
encontros presenciais de orientação e que em 91,5% houve outras formas de orientação,
principalmente por e-mail (68,3%). A pesquisa apontou, ainda, que 90% dos
respondentes mostraram-se satisfeitos ou muito satisfeitos com a orientação recebida.
Há apontamentos, porém, de que ainda é preciso avançar no sentido da sensibilização
para a importância da realização desse tipo de trabalho e de um maior engajamento por
parte de alguns orientadores.

3.3.1.1.3.5 Monitoria
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Em 2018, o UNIFEMM, dando continuidade à perspectiva de construção do protagonismo
discente no processo de aprendizagem, envolveu 127 alunos no Programa de
Monitoria, como já vem fazendo desde os anos anteriores.

Caracterizando uma busca constante pela proatividade discente, as diversificadas
atividades que os monitores desempenharam foram planejadas junto às coordenações
de curso e ao professor da disciplina e contaram com o seu apoio, por meio de supervisão
ou acompanhamento. Atuaram como monitores, em 2018, 9 discentes – para 118 alunos
atendidos.

As atividades realizadas possibilitaram o aprofundamento de conhecimentos teóricopráticos do monitor e o compartilhamento de conhecimentos adquiridos na disciplina com
outros alunos, além de contribuir com a qualidade de ensino, ao apoiar professores e
alunos no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Os resultados
satisfatórios, com cumprimento de objetivos propostos, propiciaram maior integração do
corpo docente e discente do UNIFEMM, visando a melhoria da aprendizagem. Destacase que, em 2018, houve uma redução da carga horária exigida para o monitor, de 6h para
4h diárias, objetivando possibilitar um maior engajamento, uma vez que a
indisponibilidade de horários extraclasse tem sido um grande entrave para oferta de um
número maior de monitorias.

3.3.1.1.3.6 Atividades Complementares

Em 2018, várias atividades enriqueceram a formação científica e cultural dos alunos,
tendo sido propostas, previstas, realizadas e registradas pela Coordenadoria de
Atividades Complementares. Foram realizados 8 eventos previstos em calendário e
analisados e registrados 2.798 protocolos de atividades dos alunos, além de 78 listas de
participação em eventos com a participação de 5.203 pessoas. Comparado ao ano
anterior, em que foram realizados 11 eventos – 27% a mais do que em 2018 – com a
participação de 7.814 alunos – aproximadamente 33% a mais que no ano em questão –
conforme as 93 listas – 16% a mais, o que se observa é um encolhimento geral nos dados
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que dizem respeito a este componente curricular. As atividades, que foram palestras e
oficinas, visitas técnicas e culturais, filmes comentados, apresentação de monografias de
graduação, congresso, grupos de estudo e monitoria, que contemplavam as áreas de
Educação, Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente, Cultura, Cidadania, Gestão,
Tecnologia e Saúde, foram abertas, também, à comunidade local. A TAB. 8 apresenta os
eventos ofertados em 2018 por Unidade de Ensino.
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Tabela 8 - Eventos realizados em 2018 por Unidade de Ensino

Eventos

Todo
s os
curso
s

UE
FI

G1A1-Monitoria em disciplinas pertencentes ao currículo pleno dos cursos de
graduação (iniciação à docência).
G1A5-Eventos diversos nas áreas do curso de graduação matriculado.
60
16
G1A6-Assistir comprovadamente à defesa de trabalhos de conclusão do curso de
162
graduação matriculado, mestrado ou Doutorado (dentro ou fora da instituição).
G3A1-Atividades de extensão acadêmica cujo projeto deverá apresentar uma
aproximação com a comunidade extra acadêmica, sendo coordenadas,
supervisionadas ou com a aprovação do colegiado do curso.
G3A4-Representação em órgãos colegiados no UNIFEMM ou reconhecidos pelo
colegiado do curso Ex.: membro do colegiado do curso.
G3A5-Participação na organização de eventos científico-culturais dentro ou fora do 2.600 37
UNIFEMM com a supervisão de algum professor do curso ou com a aprovação do
colegiado
G4A1-Grupos de estudo e pesquisa coordenados e/ou supervisionados por
professores da instituição.
G4A3-Participação como monitor em cursos oferecidos à comunidade ou em projetos
10
de extensão e ensino da instituição.
G4A4-Participação como monitor em cursos oferecidos à comunidade ou projetos de
22
extensão, pesquisa e ensino fora do UNIFEMM, com a supervisão docente desta e a
aprovação do colegiado de curso.
G4A5-Participação em visitas coordenadas ou trabalhos de campo sob supervisão de
71
um professor do curso ou projeto aprovado pelo colegiado.
G6A1-Visitas a exposições, museus, teatro, cinema, com a supervisão de um
51
professor do curso ou com projeto aprovado pelo colegiado.
G7A2-Trabalho voluntário em ONGS, associações comunitárias, sindicatos, CIPA, 333
Associações de Bairro, Associações Escolares, etc.
G8A1-Participação e aprovação em cursos de nivelamento definidos conforme 452
Projetos Pedagógicos dos cursos.

UEG
E

UE
DI

1

-

Total
Partic
ipante
s
1

21
244

76
88

173
494

10
6

3

-

3

1

5

33

38

3

29

-

2.666

9

358

56

414

10

-

-

10

1

-

-

22

8

217

258

546

19

-

-

51

2

-

-

333

2

-

-

452

6

Total
evento
s
1
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Total de eventos 2018
Fonte: UNIFEMM, Relatório Coordenadoria de Atividades Complementares, 2018.
G1 – Atividades de Ensino
G2 – Atividades de Pesquisa
G3 – Atividades de Extensão
G4 – Atividades integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão
G5 – Atividades de Estágio Extracurriculares
G6 – Atividades Culturais
G7 – Atividades de Voluntariado e Responsabilidade Social
G8 – Atividades Obrigatórias

3.496

318

878

511

5.203

78
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3.3.1.1.3.7 Ensino a Distância

3.3.1.1.3.7.1 Ensino Semipresencial na Modalidade Presencial
Compondo parte da carga horária do Ensino Presencial 21, o ensino semipresencial do
UNIFEMM, em 2019, teve 2242 alunos matriculados. O QUADRO 27 apresenta os cursos
e disciplinas que tiveram alunos matriculados nessa modalidade, nesse período.
Quadro 27 - Matriculados em disciplinas semipresenciais por curso e disciplina em 2019
Disciplina
Curso
Quantidade
de Alunos
Matriculado
s
Direito do Consumidor
Direito
156
Licenciamento Ambiental
Engenharia Ambiental
11
Microbiologia Ambiental
Engenharia Ambiental
3
Direito do Trabalho e Rotinas Trabalhistas
Logística
15
Economia Brasileira
Administração
65
Ciências Contábeis
Fundamentos de Administração
Engenharia Química
46
Eng. de Produção Mecânica
Administração
Ciências Contábeis
Fundamentos de Economia
Engenharia Civil
20
Fundamentos do Trabalho Acadêmico
Direito
117
GPE - Gestão de Pequenas Empresas e
Engenharia Metalúrgica
39
Empreendedorismo
Recursos Humanos
Eng. de Produção Mecânica
Introdução à Engenharia
Engenharia Civil
23
Engenharia Elétrica
Tecnologia da Informação em Logística
Logistica
12
Teoria e História do Direito
Direito
100
Leitura e Produção de Textos
Administração
299
Ciências Contábeis
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Direito
Ciências Biológicas
Educação Física Bacharelado
Enfermagem
Filosofia
Direito
96
Física I - Mecânica
Engenharia Civil
7
Física III - Eletromagnetismo
Engenharia Civil
10
Matemática
Administração
21
Ciências Contábeis
21

Em concordância com a PORTARIA Nº 4.059, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2004, que possibilita a oferta,
na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, de disciplinas integrantes
do currículo na modalidade semipresencial, desde que não ultrapassem 20% da carga horária total do
curso.
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Metodologia Cientifica

Geometria Analítica e Álgebra Linear
Hidráulica Geral
Geologia Aplicada a Engenharia/Mecânica
dos Solos
Atletismo
Psicologia Aplicada ao Direito
PJS : CIVIL E PROCESSUAL CIVIL I
PJS : CIVIL E PROCESSUAL CIVIL II
Prática Jurídica em Extensão Universitária I
Prática Jurídica em Extensão Universitária II
Prática Jurídica em Extensão Universitária III
Optativa I – Tópicos em ciências Penais I
Optativa III – Tópicos em Direito
Constitucional I
Sociologia
TCC 1 - Projeto de Trabalho de Conclusão
de Curso

Administração
Engenharia Ambiental
Engenharia Química
Eng. de Produção Mecânica
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil

54

Educação Física
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito

11
100
113
30
126
155
122
41
116

Administração
Ciências Contábeis
Administração
Ciências Contábeis
Engenharia Civil
Eng. de Produção Mecânica
Engenharia Elétrica
Direito
Engenharia Ambiental
Eng. Produção Mecânica
Eng. Produção Mecânica

75

Ecologia Geral
Eletrônica Industrial
Ergonomia e Segurança do Trabalho
Total
Fonte: UNIFEMM, Núcleo de Educação a Distância, 2019.

4
5
2

223

1
43
4
2242

Com relação às disciplinas de Nivelamento, foram ofertadas aos alunos de todos os
cursos reconhecidos e a quantidade de alunos matriculados é expressa na TAB. 9.
Tabela 9 - Alunos matriculados nas disciplinas de Nivelamento, em 2019:
modalidade semipresencial
Nivelamento
Quantidade de alunos matriculados
Português
487
Matemática
113
TOTAL
600
Fonte: UNIFEMM, Núcleo de Educação a Distância, 2019.

Além da oferta das disciplinas semipresenciais e dos nivelamentos, o Núcleo de Ensino
a Distância (NEaD) capacitou um professor para a produção de conteúdos, em 2019.
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Também ofertou capacitações para 1056 alunos em temáticas como Introdução a EaD,
Lógica e Interpretação e Questões no Formato ENADE.

Já os serviços prestados pelo NEaD, no ano em questão, foram produção de material
didático (01), acompanhamentos de disciplinas (731) e acompanhamentos de matrículas
(5164).
Em 2018, a CPA realizou a Avaliação sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), com o objetivo de avaliar a percepção que os discentes do ensino semipresencial
na modalidade presencial possuíam sobre o mesmo. Os resultados demonstram que os
alunos consideram que o processamento das ações executadas é claro e rápido e acham
positiva a existência da mensagem informando sobre sucesso ou fracasso. No que diz
respeito ao número de passos para a realização de uma tarefa, 18% dos discentes se
mostraram satisfeitos, porém este também foi o percentual dos que se mostraram
insatisfeitos. Já em relação à avaliação do AVA como plataforma de aprendizagem, boa
parte dos alunos se mostrou satisfeita. Parte maior ainda dos alunos gostou da facilidade
de navegação.

A análise acerca da evolução da avaliação do AVA como plataforma de aprendizagem,
entre o 2º semestre de 2017 e o 1º semestre de 2018, demonstra que as questões 1 e 2
apresentaram evolução positiva. Já as questões 3, 4 e 5 apresentaram involução,
conforme QUADRO 28.

Quadro 28 - Evolução das questões do AVA, modalidade presencial, 2017-2018

Questão

Evolução da
Questão
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1 – Clareza e rapidez no processamento das ações
executadas
2 – Mensagem informando o sucesso ou fracasso de
uma ação
3 – Número de passos para a realização de uma tarefa
4 – Facilidade de navegação
5 – AVA como plataforma de aprendizagem
Legenda:
Verde: Houve evolução
Vermelho: Houve Involução
Amarelo: Evolução ou involução insignificante
Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação do Ambiente Virtual de Aprendizagem, presencial, 2º semestre de
2017 e 1º semestre de 2018.

Neste contexto, duas reflexões merecem destaque. Uma se refere a algumas resistências
no que diz respeito à cultura avaliativa na instituição. Como consequência disso,
observam-se os baixos índices de participação dos alunos que utilizaram o ambiente
virtual, o que ressalta a necessidade de maior atenção e esclarecimentos por meio de
campanhas de sensibilização junto aos discentes quanto às potencialidades do referido
ambiente virtual, para que, desta forma, a avaliação seja realizada com maior
envolvimento e aceitabilidade por parte dos alunos e um alcance maior de participação
deste público. A outra questão se refere à expansão desta avaliação aos professores
tutores, uma vez que também são usuários do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
e sua participação neste processo é bastante significativo.

3.3.1.1.3.7.2 Ensino a Distância: 100% On Line e Semipresencial

O Ensino a Distância apresenta, no UNIFEMM, duas vertentes. Os cursos/turmas cuja
oferta é feita 100% On Line e os cursos/turmas cuja oferta é feita de forma
semipresencial, caracterizada por encontros presenciais para além das atividades
avaliativas. Como já explicitado neste documento, o UNIFEMM teve, em 2018, 52 alunos
matriculados em EaD no 1º semestre e 71 no 2º. Além disso, vários docentes foram
capacitados nesta modalidade. Em relação a isto, a TAB. 12 apresenta os dados,
comparando-os ao ano anterior. Por ela se percebe que houve um crescimento de 20%
na quantidade de professores capacitados pela IES nesta modalidade de Ensino, no ano
em questão.
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Tabela 12 - Quantidade de Professores capacitados, Ensino a Distância, por tema, ano e variação %
Nº de participantes
Variação
Tema
2017
2017-2018
2018
Produção de Conteúdos
Tutoria On-line

2
3

10
3

400,00%
0%

AVA/Portal UNIFEMM
O Uso de Metodologias Ativas com Suporte do
AVA

3

11

266,66%

12

0

-100%

20
Fonte: UNIFEMM, Núcleo de Ensino a Distância, 2017-2018.

24

20,00%

Ressalta-se, ainda que, em 2018, foram organizados 19 materiais didáticos, com o uso
da ferramenta SAGAH. Foi, também, concluída a implementação do projeto de
acompanhamento pedagógico individualizado dos alunos da modalidade a distância.
Essa estratégia teve como objetivo maximizar o aproveitamento do discente facilitando o
seu processo de organização e de aprendizagem.

Outro destaque é a atuação do UNIFEMM, em parceria com o SENAR, ainda em 2018,
como polo de apoio presencial do curso Técnico em Agronegócio, gerenciando 283
cursistas. Nesse ano, foram, também, produzidas pelo NEaD 8 vídeos aulas para as
disciplinas de Gestão de Marketing e Gestão de Pessoas, além de 3 vídeos animados e
6 tutoriais para suporte ao aluno no uso do AVA e Portal do Aluno.

A CPA realizou em 2018, também para os alunos da Educação a Distância, a Avaliação
sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com o objetivo de avaliar a
percepção que os discentes desta modalidade possuíam sobre o mesmo. Os resultados
demonstram que todos os alunos consideram que o processamento das ações
executadas é claro e rápido e a maior parte deles acha positiva a existência da
mensagem informando sobre sucesso ou fracasso. No que diz respeito ao número de
passos para a realização de uma tarefa, 18% dos discentes se mostraram satisfeitos,
porém este também foi o percentual dos que se mostraram insatisfeitos. Já em relação à
avaliação do AVA como plataforma de aprendizagem, a maioria dos alunos se mostrou
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satisfeita. O percentual dos alunos que gostaram da facilidade de navegação foi ainda
maior.
A análise acerca da evolução da avaliação do AVA como plataforma de aprendizagem,
entre os dois semestres de 2018, demonstra que as questões 1, 2 e 4 apresentaram
evolução positiva. Já as questões 3 e 5 apresentaram involução, conforme QUADRO 29.
Quadro 29 - Evolução das questões do AVA, Modalidade EaD em 2018

Questão

Evolução da
Questão

1 – Clareza e rapidez no processamento das ações
executadas
2 – Mensagem informando o sucesso ou fracasso de
uma ação
3 – Número de passos para a realização de uma tarefa
4 – Facilidade de navegação
5 – AVA como plataforma de aprendizagem
Legenda:
Verde: Houve evolução
Vermelho: Houve Involução
Amarelo: Evolução ou involução insignificante
Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação do Ambiente Virtual de Aprendizagem, Ensino a Distância, 1º e 2º
semestre de 2018.

A partir disto, são feitas considerações: em primeiro lugar, destaca-se a ascensão nos
índices de participação dos alunos que utilizaram o ambiente virtual. Por outro lado,
observa-se uma queda na quantidade de alunos matriculados nessa modalidade. Ainda
assim, cabe ressaltar a necessidade de maior atenção e esclarecimentos por meio de
campanhas de sensibilização junto aos discentes quanto às potencialidades do referido
ambiente virtual, para que, desta forma, a avaliação seja realizada com maior
envolvimento e aceitabilidade por parte dos alunos e alcancemos a totalidade de
participação deste público. Outra consideração, vai ao encontro do que já se destacou
ao expor os dados do ensino semipresencial na modalidade presencial – necessária se
faz a expansão desta avaliação aos professores tutores, uma vez que também são
usuários do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e sua participação neste processo
é fundamental.
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Também em 2018, a CPA realizou a Avaliação do Material Didático utilizado no Ensino
a Distância. Os resultados demonstram que, quando questionados sobre o atendimento
às ementas das disciplinas, 76% dos alunos consideram de forma positiva, 14%
assinalaram como ponto de atenção e apenas 5% se encontram insatisfeito com esta
questão. Quando se verifica a satisfação comparada ao semestre anterior, observa-se
que houve um aumento, no 1º semestre este índice era de 50%, com variação de 52%.
Quando questionados se o ambiente se apresenta atualizado com as informações
sobre o tema, 81% dos alunos consideraram de forma positiva, 14% marcaram como
ponto de atenção e nenhum avaliou de forma negativa. É importante notar o índice de
satisfação no 1º semestre de 2018 que era de 71%, apresentando assim um aumento
nessa questão quando comparada com a atual avaliação, com variação de 14%.
No que diz respeito à abordagem de conteúdos inovadores em relação ao tema, 76%
dos discentes se mostraram satisfeitos, 14% definiram como ponto de atenção e com 5%
se mostraram insatisfeitos. É importante dizer que o índice de satisfação, no 1º semestre
de 2018, era de 64%, apresentação uma variação de 19%, o que significa dizer que houve
um aumento neste sentido. Já sobre o índice de insatisfação, cabe ressaltar que, no 1º
semestre de 2018, era de 21%, apresentou uma queda, com variação de -76%, o que
significa dizer que houve uma melhora neste sentido.
Quando questionados sobre a qualidade da linguagem adotada, 71% apresentaramse satisfeitos com esta questão, 14% como ponto de atenção e 10% insatisfeitos. É
importante observar que esta satisfação, no 1º semestre de 2018, era de 71%, o que
mostra uma estagnação neste sentido.
No que diz respeito à avaliação com relação à facilidade de acesso e manuseio, 71%
dos alunos se apresentaram como satisfeitos, 14% se mostraram insatisfeitos e 10%
definiram como ponto de atenção. Em relação à satisfação, o índice do semestre anterior
era de 62%, apresentando assim aumento neste sentido, com variação de 15%.
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Quando questionados sobre a conformidade com as avaliações, 62% se mostraram
satisfeitos, 29% insatisfeitos e 5% assinalaram como ponto de atenção. Quando se
compara a satisfação, que apresentou 79% no semestre anterior, observa-se uma queda
nesse sentido, com variação de -22%. Em relação à insatisfação, o índice do semestre
anterior era de 14%, apresentando assim um aumento, com variação de 107%, o que
significa dizer que houve piora neste sentido.
Já sobre a contribuição para a aprendizagem nas disciplinas, 57% se apresentaram
satisfeitos, 33% como ponto de atenção e 5% insatisfeitos. Quando se compara a
satisfação com o 1º semestre de 2018, 64%, observa-se uma queda, com variação de 11%. Quando se analisa a insatisfação, observa-se melhora nesse sentido, visto que o
percentual do semestre anterior era de 14, com variação de -64%.

Já com relação à bibliografia virtual, quando questionados sobre o atendimento aos
conteúdos da disciplina, 76% se mostraram satisfeitos, 14% insatisfeito e 10%
apresentaram como ponto de atenção. Quando se compara a satisfação com o 1º
semestre de 2018, que era de 71%, observa-se um aumento nesse sentido, com variação
de 7%.
Sobre a facilidade de acesso e manuseio, 60% se mostraram satisfeitos e 19% tanto
se apresentaram como insatisfeitos quanto como ponto de atenção. Nota-se que o índice
de satisfação no 1º semestre de 2018 era de 64%, apresentando assim uma pequena
queda nessa questão quando comparada com a atual avaliação, com variação de -6%.
Quando se observa a insatisfação, que era de 14% no semestre anterior, verifica-se uma
piora nesse sentido, com variação de 36%.

No que diz respeito à disponibilidade de títulos, 76% se mostraram satisfeitos, 14%
definiram como ponto de atenção e 10% insatisfeitos. Quando se faz a comparação da
satisfação, que era de 64% no semestre anterior, observa-se uma melhora nesse sentido,
com variação de 19%.
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E, por último, foram questionados sobre a atualidade da bibliografia virtual, 67% se
mostraram satisfeitos, 19% assinalaram como ponto de atenção e 14% insatisfeitos.
Quando se compara a satisfação com o semestre anterior, que era de 77%, observa uma
piora nessa questão, com variação de -13%.

O QUADRO 30 apresenta a evolução da avaliação do AVA como plataforma de
aprendizagem, entre os dois semestres de 2018. É possível observar que as 6 (54,54%)
questões apresentaram evolução positiva, 4 (36,36%) apresentaram involução e 1 (9,1%)
encontra-se com percentuais estagnados.

Quadro 30 - Evolução das questões do Material Didático, modalidade EaD, em 2018

Questão

Evolução da
Questão

1 – Atendimento às ementas das disciplinas
2 – Atualidade das informações sobre o tema
3 – Abordagem de conteúdos inovadores em relação ao
tema
4 – Qualidade da linguagem adotada
5 – Facilidade de acesso e manuseio
6 - Conformidade com as avaliações
7 - Contribuição para aprendizagem nas disciplinas
8 - Atendimento aos conteúdos da disciplina
9 - Facilidade de acesso e manuseio
10 - Disponibilidade de títulos
11 - Atualidade
Legenda:
Verde: Houve evolução
Vermelho: Houve Involução
Amarelo: Estagnação
Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação do Ambiente Virtual de Aprendizagem, Ensino a Distância, 1º e 2º
semestre de 2018.

PAREI AQUI
3.3.1.2 Ensino de Pós-Graduação: Especialização e Mestrado
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Para apresentação do Ensino de Pós-Graduação do UNIFEMM, buscou-se inicialmente,
como feito para o Ensino de Graduação, a estrutura do Perfil da Comunidade Acadêmica
(discentes e docentes) e, em seguida, a Organização Didático-Pedagógica.

3.3.1.2.1 Perfil da Comunidade Acadêmica

3.3.1.2.1.1 Perfil de Discente

Em 2018, o UNIFEMM deu continuidade à oferta dos cursos de Pós-Graduação lato
sensu em Controladoria, Gestão de Custos e Finanças, Direito Administrativo, Direito do
Trabalho, Direito Tributário e Negócios de Geração Fotovoltaica, para as turmas que
iniciaram em 2017. Além disso, ofertou novos cursos de Pós-Graduação, nas áreas de
Direito Administrativo, Direito do Trabalho, Direito Tributário e MBA em Controladoria,
Gestão de Custos e Finanças. Também ofertou o curso de Pós-graduação stricto sensu
– mestrado em Biotecnologia e Gestão da Inovação, tanto para os que já estavam em
curso, quanto para novos alunos.

Com relação aos ingressantes dos novos cursos lato sensu ofertados, o corpo discente
era composto por 17 alunos. Na turma de Controladoria, Gestão de Custos e Finanças,
que estava em curso desde o ano anterior, em 2018 havia 01 aluno matriculado. Na de
Direito Administrativo, 06. Direito do Trabalho, tinha 03 alunos. Direito Tributário, 06. E
Negócios de Geração Fotovoltaica, 16. Já com relação ao mestrado, o corpo discente
matriculado em 2018 era composto por 11 alunos ingressantes mais 25 alunos de turmas
já iniciadas em anos anteriores.
Em 2018, foi realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) a Avaliação do
Ingressante tanto das especializações quanto do mestrado em Biotecnologia e Gestão
da Inovação.
Com relação aos alunos de Especialização, observou-se que predominam ingressantes
do sexo feminino (60%), com faixa etária situada entre 21 a 40 anos (87%). Verifica-se,
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também, que a maioria (73%) dos alunos ingressantes é de Sete Lagoas. Quanto ao perfil
socioeconômico, destaca-se que 80% dos alunos trabalham regularmente. Quatro ramos
de atividade foram citados: serviços, indústria, comércio e educação. Cada ingressante
trabalha em uma empresa diferente, e em cargos diversos. A faixa salarial mensal de
47% dos ingressantes é de até R$ 3.420,00, porém quando o rendimento familiar de 53%
deles está acima desse valor. Quanto ao perfil cultural dos alunos ingressantes, 87%
foram graduados pelo próprio UNIFEMM, sendo 67% dos ingressantes formados há
menos de 5 anos, o que pode justificar o fato de este ser o 1º curso de pós-graduação de
87% deles. A escolha pelo UNIFEMM se deve ao fato de acreditarem que nele terão um
ensino de qualidade, sendo a complementação profissional o maior motivo pela escolha
do curso. Detectou-se, também, que 47% dos ingressantes tomaram conhecimento do
curso através do contato com professores e/ou coordenadores do curso. Quanto aos
horários e dias de aula propostos pelo curso, 80% dos ingressantes acham adequado.
No atinente ao acesso à internet, todos costumam acessar, seja em casa, no trabalho ou
no UNIFEMM, buscando e recebendo informações diariamente (93,3%). Assim, a internet
é o meio mais utilizado para manter-se atualizado sobre os acontecimentos do mundo
(93,3%) e, em segundo lugar, com 27%, o Jornal. Outro dado importante para traçar o
perfil cultural dos ingressantes é a questão de uma língua estrangeira. Dentre os idiomas
listados, 40% dos alunos utilizam o inglês básico e outros 40% não responderam a essa
questão.
Já com relação aos alunos ingressantes no Mestrado em Biotecnologia e Gestão da
Inovação, a maioria é do sexo masculino (70%), com um predomínio da faixa etária
situada entre 31 a 40 anos (70%) e residente em Sete Lagoas (60%). Quanto ao perfil
socioeconômico, todos trabalham regularmente e contribuem e/ou são responsáveis pela
economia familiar. Além disso, há uma diversidade em relação às empresas em que
trabalham, sendo 50% na área de Serviços. Também são diversos os cargos que ocupam
e 80% dos alunos estão vinculados ao regime de trabalho CLT, com carga horária
semanal de 44 ou 40 horas, trabalhando em Sete Lagoas. Sobre a faixa salarial mensal
dos ingressantes, 60% possuem rendimento entre R$ 1.875,00 a R$ 9.370,00, faixa que
se repete quando se observa o rendimento familiar. Quanto ao perfil cultural dos alunos
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ingressantes, 20% são oriundos da UFMG, sendo que 60% estão formados há menos de
15 anos e 70% são pós-graduados. A escolha pelo UNIFEMM se deve ao fato de
acreditarem que nesta IES terão um ensino de qualidade, além de encontrarem o curso
de Mestrado na área em que desejavam, sendo a necessidade de atualização
profissional constante e a possibilidade de melhores oportunidades de trabalho os
maiores motivos pela escolha do curso. Tomaram conhecimento do curso de forma
variada, grande parte através da página do UNIFEMM na internet. Quanto aos horários
e dias de aula propostos pelo curso, 80% acham adequado e os demais preferem o curso
as sextas-feiras (tarde e noite) e sábado manhã ou somente aos sábados (manhã e
tarde). No atinente ao acesso à internet, 90% acessam diariamente, em casa e no
trabalho, e este é o meio utilizado por todos os ingressantes desse curso para atualização
sobre os acontecimentos do mundo. Outro dado importante para traçar o perfil cultural
dos ingressantes é a questão de uma língua estrangeira. Dentre os idiomas listados, 40%
dos alunos utilizam tanto o inglês básico, quanto o inglês intermediário e 30% o espanhol
básico.

3.3.1.2.1.2 Perfil de Docente

Em 2018, 36 professores atuaram nos cursos de especialização, sendo 11
especialistas, 22 mestres e 3 doutores, conforme GRAF. 23.

Gráfico 23 – Titulação dos docentes nos cursos de Especialização, em 2018
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Fonte: UNIFEMM, COPPEX, 2018.

Já no mestrado Biotecnologia e Gestão da Inovação atuaram 15 professores, todos
doutores.

3.3.1.2.2 Organização Didático-Pedagógica

Como já explicitado neste documento, em 2018, o UNIFEMM deu continuidade à oferta
dos cursos de Pós-Graduação lato sensu, quais sejam Controladoria, Gestão de Custos
e Finanças, Direito Administrativo, Direito do Trabalho, Direito Tributário e Negócios de
Geração Fotovoltaica, para as turmas que iniciaram em 2017. Além disso, ofertou novos
cursos de Pós-Graduação, nas áreas de Direito Administrativo, Direito do Trabalho,
Direito Tributário e MBA em Controladoria, Gestão de Custos e Finanças, bem como a
Pós-graduação stricto sensu – mestrado em Biotecnologia e Gestão da Inovação, tanto
para os que já estavam em curso, quanto para ingressantes.

Foi realizada, no ano em questão, a Avaliação do Curso do Mestrado em Biotecnologia
e Gestão da Inovação, única turma da Pós-Graduação Stricto Sensu que havia concluído
o curso até então. Os resultados demonstraram que, em relação à infraestrutura, todas
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as questões apresentam o somatório positivo, variando de 72% a 100%, onde o menor
percentual está relacionado ao acervo da biblioteca. As outras questões que versam
sobre condições físicas e ambientais, equipamentos audiovisuais, o atendimento e o
horário de funcionamento da biblioteca, o atendimento e o horário de funcionamento da
secretaria possuem percentuais acima de 86.

No que diz respeito ao comprometimento do orientador de TCC, observa-se uma
avaliação positiva por parte dos alunos, mas com necessidade de melhoria, já que 57%
deles o consideram comprometido.

Quanto ao coordenador do curso, percebe-se que houve uma avaliação bastante
positiva, tanto no que se refere ao atendimento satisfatório às demandas do curso e
quanto ao seu comprometimento, todos os dois aspectos com 100%.

No que diz respeito às perspectivas acadêmicas e profissionais, há também uma
avaliação bastante positiva por parte dos alunos, com índices acima de 70% em todas as
questões, as quais se referiam ao conhecimento acadêmico e profissional agregado pelo
curso, à possibilidade de indicação do curso a outras pessoas e ao desejo de receber
ofertas de cursos de pós ou extensão. Pode-se perceber, assim, uma satisfação dos
alunos com o curso, denotando que o mesmo se apresenta bem estruturado e
organizado, com pequenos ajustes a serem concretizados.

3.3.1.3 Pesquisa

Encarando a pesquisa como um processo sistemático de construção e difusão de
conhecimento científico e entendendo sua importância no atendimento às necessidades
do mundo atual, o UNIFEMM tem buscado o desenvolvimento de sua Política de
Pesquisa e Iniciação Científica, por meio da construção e manutenção de espaços de
produção acadêmica que promovam a integração ensino-pesquisa, requisito propulsor
de um programa pedagógico capaz de formar alunos críticos, iniciados no processo de
investigação acadêmica e aptos para intervenção social.
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Nesta vertente, o Programa de Iniciação Científica, em 2018, comportou 33 projetos,
contou com 20 bolsas, sendo 10 bolsas institucionais e 10 PIBIC/FAPEMIG, envolvendo
11 cursos de graduação. A TAB. 13 apresenta essas informações comparando os anos
de 2017 e 2018. Por ela, é possível verificar que houve um aumento de quantidade de
projetos, com uma variação de 13,8%. Apesar disso, houve redução de quantidade de
bolsas e de cursos envolvidos, com variação negativa de 28,6% e 15,4%,
respectivamente.
Tabela 13 – Pesquisa no UNIFEMM, por ano e % de evolução
Quantidad
Quantidade
Quantidade de
Ano
e de
de Cursos
Bolsas
Projetos
envolvidos
2017
29
28
13
2018
33
20
11
Evolução %
-28,6
-15,4
13,8
Fonte: UNIFEMM, COPPEX, Pesquisa, 2017 e 2018.

Vale ressaltar que, em 2018, os projetos envolveram alunos dos cursos de Administração,
Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, Enfermagem,
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Geoprocessamento e
Nutrição. Para melhor visualização, os projetos executados se encontram de forma mais
detalhada no QUADRO 31.

Alguns desdobramentos desses projetos também ocorreram em 2018:
✔ 14 trabalhos publicados em anais de Congressos e Boletins de Pesquisa;
✔ 11 realizações de Workshops sobre o tema da pesquisa;
✔ 04 participações em Congressos, sendo 1 Internacional;
✔ 03 apresentações de trabalhos em Congresso;
✔ 01 participação em Simpósio;
✔ 01 exposição sobre tema da pesquisa;
✔ 01 participação na organização do evento Virada Empreendedora; e
✔ 01 Honra ao mérito em reconhecimento pelo TCC.
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Quadro 31 – Relação dos Projetos de Iniciação Científica, por curso de origem e eixo temático, 2018
Nº

Identificação do projeto

Curso de origem

Desenvolvimento de um destilador solar de alta performance para o tratamento de lixiviado de aterro
sanitário.
Aspectos epidemiológicos e clínicos dos acidentes por animais peçonhentos ocorridos no Município de Sete
Lagoas, Minas Gerais
Educação e Cidadania no UNIFEMM: pensando a Formação continuada de Professores em temas de
Direitos Humanos
Germinação e multiplicação de orquídeas in vitro, teste de técnica simples para multiplicação em comercial
nos orquidários.
Análise funcional de genes relacionados à morfologia radicular de milho e sorgo em plantas transgênicas de
tabaco

Engenharia
Ambiental

6

Indicadores Econômicos e Sociais de Sete Lagoas

Administração

7

Levantamento de aves do Monumento Gruta Rei do Mato - Sete Lagoas, MG

Ciências Biológicas

8

Biologia de espécies de Heliothinae-praga em diferentes plantas hospedeiras

Ciências Biológicas

9

Levantamento da flora do campus do Centro Universitário de Sete Lagoas - UNIFEMM

Ciências Biológicas

10

Esporte e Lazer no Unifemm

Educação Física

11

Estudos sobre Empreendedorismo

Administração

1
2
3
4
5

12
13
14
15
16
17

Estado Nutricional e Fatores Associados às Dislipidemias em Crianças de uma unidade de saúde em Sete
Lagoas
Avaliação do estado nutricional e consumo alimentar de atletas de Taekwondo do município de Sete
Lagoas/MG
Democracia, liberdade de expressão e discurso de ódio: Um estudo a partir das tradições liberais e
comunitárias como contribuição ao
discurso político brasileiro atual.
Utilização de imagens de satélites e dados agrometeorológicos na determinação da produtividade da água
na Região de Sete Lagoas – MG
Triagem nutricional em pacientes pediátricos de 1 a 10 anos internados no hospital Nossa Senhora das
Graças no município de Sete Lagoas, MG
Estudo do tratamento da urina e produção da estrutiva a partir do destilador solar

Enfermagem
Direito
Ciências Biológicas
Ciências Biológicas

Nutrição
Nutrição
Direito
Geoprocessamento
Nutrição
Engenharia
Ambiental

Eixo Temático
Meio ambiente e
Sustentabilidade
Saúde e
qualidade de vida
Cultura, Cidade e
Cidadania
Meio ambiente e
Sustentabilidade
Meio ambiente e
Sustentabilidade
Cultura, Cidade e
Cidadania
Meio ambiente e
Sustentabilidade
Meio ambiente e
Sustentabilidade
Meio ambiente e
Sustentabilidade
Cultura, Cidade e
Cidadania
Cultura, Cidade e
Cidadania
Saúde e
qualidade de vida
Saúde e
qualidade de vida
Cultura, Cidade e
Cidadania
Meio ambiente e
Sustentabilidade
Saúde e
qualidade de vida
Meio ambiente e
Sustentabilidade
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Nº

Identificação do projeto

Curso de origem

18

Análise sensorial de bolinho sabor chocolate contendo concentrado protéico de soro de leite destinado a
crianças de uma escola municipal de Cordisburgo, MG

Nutrição

19

Modelagem para caracterização e automação de prensa para ensaios mecânicos

Engenharia Elétrica

20

Canteiro experimental

Arquitetura e
Urbanismo

21

Sistema automático para coleta de dados do conjunto trator-implementos, com monitoramento em tempo
real, visando a otimização das operações agrícolas

Engenharia Elétrica

22

Educação e Cidadania no UNIFEMM: Pensando a Formação de Alunos em temas de Direitos Humanos

Direito

23

Perfil nutricional, consumo alimentar e efeitos dos psicofarmacos em indivíduos com paralisia cerebral

Nutrição

24

Epidemiologia dos acidentes por animais peçonhentos ocorridos na macrorregião Central de Minas Gerais

Enfermagem

25

Desenvolvimento da tecnologia de wetlands construídos como pós tratamento do destilador solar aplicado
ao tratamento de lixiviado de aterro sanitário.

Engenharia
Ambiental

26

Monumento natural estadual gruta Rei do Mato: levantamento Florístico e Fitossociológico

Ciências Biológicas

27

Utilização de escória de alto forno em concreto

Engenharia Civil

28

Concreto Enriquecido Com Fibras

Engenharia Civil

29

Mapeamento da presença da prática da dança em sete lagoas

Educação Física

30

Estudo da arborização urbana do bairro Santo Antônio, Sete Lagoas, MG

Ciências Biológicas

Percepção de higiene de manipuladores de alimentos e condições sanitárias em restaurantes de comida
japonesa.
Otimização dos Processos de Cultura de Tecidos para Obtenção de Clones de Linhagens Elite em Mogno
32
Brasileiro (Swietenia ssp) e Africano (Khayas ssp)
Síndrome metabólica em hipertensos atendidos pala atenção primária de saúde das cidades de Paraopeba
33
e Caetanópolis Minas Gerais e a avaliação da melhora do quadro clínico após intervenção nutricional
Fonte: UNIFEMM, COPPEX, Pesquisa, 2018.
31

Nutrição
Ciências Biológicas
Nutrição

Eixo Temático
Saúde e
qualidade de vida
Meio ambiente e
Sustentabilidade
Cultura, Cidade e
Cidadania
Meio ambiente e
Sustentabilidade
Cultura, Cidade e
Cidadania
Saúde e
qualidade de vida
Saúde e
qualidade de vida
Meio ambiente e
Sustentabilidade
Meio ambiente e
Sustentabilidade
Meio ambiente e
Sustentabilidade
Meio ambiente e
Sustentabilidade
Saúde e
qualidade de vida
Meio ambiente e
Sustentabilidade
Saúde e
qualidade de vida
Meio ambiente e
Sustentabilidade
Saúde e
qualidade de vida
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3.3.1.4 Extensão

Quanto ao item Extensão, várias foram as ações desenvolvidas em 2018. Algumas delas
se referem a cursos relacionados a diversas temáticas, os quais estão expressos na TAB.
14. Por ela, verifica-se que foram oferecidos 9 cursos (2 deles com duas turmas,
totalizando 11 edições), que contaram com a participação de 175 pessoas. Quando se
comparam os dados de 2018 com os de 2017, observa-se que a adesão passou de 147
para 175, tendo assim uma variação positiva de 19%.
Tabela 14 – Relação dos cursos de Extensão, por número de participantes, 2018
Quantidade de
Cursos
participante
CARREIRA E COACHING*
1
COACHING EM VENDAS
29
COACHING EM VENDAS - TURMA 02
40
DIREITO DO TRABALHO II*
1
EXCEL APLICADO A GESTAO
17
LIDERANÇA E DELEGAÇÃO DE TAREFAS
13
METODOLOGIA CIENTÍFICA*
6
ORATÓRIA COMO FALAR EM PÚBLICO
33
ORATÓRIA COMO FALAR EM PÚBLICO - TURMA 2
22
ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL*
2
OS 02 ANOS DE VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
11
Total
175
*Ofertado como disciplina isolada da Pós-Graduação
Fonte: UNIFEMM, COPPEX, Extensão, 2018.

Além desses cursos, várias atividades foram desenvolvidas com o objetivo de possibilitar
ainda mais a inclusão das atividades de extensão nas estratégias pedagógicas dos
cursos, estreitando, dessa forma, os laços entre ensino e extensão. Por elas, foi possível
aos alunos e ao público em geral a troca de experiências, de forma a propor aos futuros
profissionais pensar e desenvolver, em algumas dessas ações, modelos de produtos,
conforme as exigências e melhores práticas no mercado real, além de permitir a busca
da interdisciplinaridade e a relação entre teoria e prática. Os 27 eventos que abarcaram
essas ações podem ser visualizados no QUADRO 32.
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Quadro 32 – Eventos extensionistas realizados em 2018

PÚBLICO
ALVO

OBJETIVO

RETORNO A SOCIEDADE

Colaboradores
da empresa
Sodecia SIPATMA
2018

As alunas de Enfermagem
realizaram aferição de pressão
arterial e orientação sobre
tabagismo e Doenças
Sexualmente Transmissíveis
(DST), avaliação do Índice de
Massa Corporal (IMC) e
orientações nutricionais para
prevenção da obesidade

Atendimento e
direcionamento aos
colaboradores de caráter
preventivo em prol da saúde
e da qualidade de vida do
trabalhador.

Empreendedor
es

Oferece capacitação, mentorias
e conexão com investidores,
com objetivo de ajudar startups
(empresas nascentes) a
conquistar mercado

Motivação e capacitação
para a participação no
Programa de Aceleração
desenvolvido pela Inovativa
Brasil. A IES participa ainda
na fase de avaliação das
startups inscritas no
programa que avaliadora dos
projetos nacionais.

http://www.unifemm.e
du.br/noticia1214palestras-gratuitasdo-unifemm-tratamsobre-vida-saudavel-emagrecimento-eurgencia-eemergencia

Aberto ao
público

Levar conhecimento através
das palestras: “Como conciliar
alimentação e atividade física
para perder peso com saúde?”
e “Urgência e Emergência –
cuidados que todos devemos
saber”

Contribuir para a melhoria da
saúde e da qualidade de
Vida da população regional.

https://www.instagra
m.com/unifemm/p/Bk
LS5iLA3Zb/

Alunos da
PSE CEMEI
PAULO
MOREIRA

Coleta de peso dos alunos,
informações nutricionais

Contribuir para a melhoria da
saúde e da qualidade de
Vida da população regional
por meio da oferta de

EVENTO

LINK

SIPAT NA
EMPRESA
SODECIA,
CONTAM COM
PARTICIPAÇÃO
DE ALUNOS DO
CURSO DE
ENFERMAGEM E
NUTRIÇÃO

http://www.unifemm.e
du.br/noticia1236sipatma--daempresa-sodecia-contam-comparticipacao-dealunos-do-curso-deenfermagem-enutricao

PROGRAMA DE
STARTUPS
INOVATIVA 2018

PALESTRAS
GRATUITAS DO
UNIFEMM
TRATAM SOBRE
VIDA SAUDÁVEL,
EMAGRECIMENT
O E URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
AÇÕES NO PSE
CEMEI PAULO
MOREIRA COSTA
- ALUNOS NO 9º
P DE

http://www.unifemm.e
du.br/noticia1219programa-destartups-inovativa2018
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EVENTO

LINK

PÚBLICO
ALVO

OBJETIVO

ENFERMAGEM
DO UNIFEMM;
AÇÕES DAS
ALUNAS DO 9º
PERÍODO DA
ENFERMAGEM
NA SEMANA DA
GESTANTE
AÇÕES DO
CURSO DE
NUTRIÇÃO
SOBRE
ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL PARA
OS ALUNOS DA
ESCOLA DA
AMBEV
ALUNOS DO
CURSO DE
NUTRIÇÃO
REALIZAM
ATIVIDADES
COM OS ALUNOS
DA ESCOLA
UNIFEMM DE
VOLEIBOL
CENUTRI CLÍNICA DE

RETORNO A SOCIEDADE
informações nutricionais aos
alunos.

https://deskgram.net/
p/180761836114474
2296_587017136

Gestantes da
Unidade
Básica de
Saúde

Alunas de enfermagem do
UNIFEMM desenvolvem
atividade de educação e
promoção à saúde em Sete
Lagoas, direcionado à
gestantes de uma Unidade
Básica de Saúde.

Contribuir para a melhoria da
saúde e da qualidade de
Vida de gestantes de baixa
renda da região

Alunos da
Escola da
AMBEV

Alunas de nutrição do
UNIFEMM desenvolvem
atividade de educação
alimentar e seus benefícios
para os discentes da Escola da
Ambev em Sete lagoas

Contribuir para a melhoria da
saúde regional por meio da
de inserções sobre Educação
Alimentar e suas interfaces
com o bem-estar e com a
longevidade saudável.

http://www.unifemm.e
du.br/noticia1235alunos-do-curso-denutricao-realizamatividades-com-osalunos-da-escolaunifemm-de-voleibol

Alunas do 7º
período do
curso de
Nutrição e os
alunos da
Escola
Unifemm de
Voleibol

Apresentar produtos como
avaliação nutricional, Educação
nutricional com recortes,
montagem da pirâmide
alimentar, orientação sobre a
composição dos alimentos e
trabalho em equipe.

Contribuir para a melhoria da
saúde e do desempenho
esportivo por meio da oferta
de informações nutricionais
aos desportistas.

http://www.unifemm.e
du.br/noticia1246-

Aberto ao
público

Proporcionar melhor qualidade
de vida para a população

Realizar atendimentos
nutricionais completos ao
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EVENTO

LINK

NUTRIÇÃO DO
UNIFEMM ABRE
ATENDIMENTO
AO PÚBLICO
EXTERNO

clinica-de-nutricaodo-unifemm-abreatendimento-aopublico-externo

EMPREGABILIDA
DE E CARREIRA
EM TEMPOS
ATUAIS

http://www.unifemm.e
du.br/evento129palestra-gratuita--empregabilidade-ecarreira-em-temposatuais

ESCOLA
UNIFEMM DE
VOLEIBOL - UM
PASSE CERTO
PARA O FUTURO

http://www.unifemm.e
du.br/noticia1224escola-unifemm-devoleibol---um-passecerto-para-o-futuro

PÚBLICO
ALVO

OBJETIVO

RETORNO A SOCIEDADE
público interno e externo ao
UNIFEMM

Aberto ao
público

Abordagem sobre construção
de carreiras, orientação em
recrutamento e seleção,
comunicação e inteligência
emocional

Trazer reflexões e
orientações sobre as novas
demandas de carreira e de
recolocação no mercado de
trabalho.

Aberto ao
público
(Público alvo:
crianças e
adolescentes)

A ideia era levar crianças e
adolescentes de Sete Lagoas a
descobrir, aprender e participar
de uma atividade esportiva
coletiva, o voleibol, formando
também cidadãos mais plenos e
completos.

Desenvolver junto à
comunidade benefícios
físicos, estímulo a
concentração, raciocínio,
habilidade motora e a
agilidade, ganho de força.
Trazer reflexões,
cadastramento de currículos
e orientações sobre as novas
demandas de carreira e de
recolocação no mercado de
trabalho, bem como
promover a aproximação
entre empregadoras e
potenciais colaboradores.
Apresentar à região diversas
soluções tecnológicas,
industriais, comerciais e de

FEIRA DE
CARREIRAS

http://www.unifemm.e
du.br/noticia1230confira-as-atracoesda-1--feira-decarreiras-unifemm

Alunos e exalunos

Desenvolver a carreira
profissional e também ampliar
as possibilidades, facilitar
escolhas e promover conexões
que trazem resultados
concretos

FEIRA DO
UNIFEMM
MOSTRA
TRABALHOS

http://www.unifemm.e
du.br/noticia1269feira-do-unifemmmostra-trabalhos-

Estudantes
das áreas de
engenharia,
ciências

Aproximar os alunos da
comunidade com trabalhos que
contribuam com o crescimento

134

EVENTO

LINK

COM IDEIAS
INOVADORAS

com-ideiasinovadoras

GINCANA DO
COLÉGIO
UNIFEMM FAZ
DOAÇÕES PARA
VILA VICENTINA;

http://www.unifemm.e
du.br/noticia1283gincana-do-colegiounifemm-fazdoacoes-para-vilavicentina

NUTRIFEMM
ABRE
INSCRIÇÕES
GRATUITAS
PARA ALUNOS E
COMUNIDADE
EXTERNA

http://www.unifemm.e
du.br/noticia1296nutrifemm-abreinscricoes-gratuitaspara-alunos-ecomunidade-externa

OAB NA PRAÇA PARCERIA
UNIFEMM

SEMINÁRIO - AS
REDES SOCIAIS
ATRAVÉS DO
OLHAR JURÍDICO

http://setelagoas.com
.br/noticias/cidade/47
873-oab-mg-realizaatendimentosjuridicos-gratuitos-apopulacao-de-setelagoas
http://www.unifemm.e
du.br/noticia1252seminario-discute-asredes-sociaisatraves-do-olharjuridico

PÚBLICO
ALVO
gerenciais e
saúde e
público em
geral
Alunos, pais,
professores,
equipe da
escola e
moradores da
Vila Vicentina

OBJETIVO

RETORNO A SOCIEDADE

e desenvolvimento da região de
Sete Lagoas

novos serviços gerados pelos
alunos do UNIFEMM.

Ação de solidariedade, aliando
trabalho social com diversão

Doação de itens de 3 mil
itens de higiene pessoal a
Vila Vicentina de Sete
Lagoas

Colocar os estudantes e
comunidade em contato com as
principais discussões do
mercado de trabalho e
atualidades na área.

Propiciar aos nutricionistas,
em formação e já egressos,
atualidades da área e do
mercado profissional.

Aberto ao
público

Consultoria jurídica gratuita
para a população

Realizar atendimentos
gratuitos à comunidade
regional nas áreas do Direito:
cível, de família, do
consumidor, trabalhista,
penal e previdenciário.

Aberto ao
público

Promover um amplo debate
sobre as atuações das pessoas,
os riscos e problemas nas redes
sociais e, claro, das
consequências jurídicas do mau
uso

Discutir e refletir sobre a
utilização ética e
juridicamente corretas das
redes sociais

Aberto ao
público
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EVENTO

LINK

TRILHANDO
COMPETÊNCIAS

http://www.unifemm.e
du.br/noticia1327trilhandocompetencia-mostratrabalhos-inovadorese-de-impacto-social

VIRADA
EMPREENDEDO
RA

CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL
PARA
PROFISSIONAIS
EM BUSCA DE
RECOLOCAÇÃO
EM PARCERIA

http://www.unifemm.e
du.br/noticia1312viradaempreendedorainvade-campus-dounifemm-com-10horas-deprogramacao

https://www.instagra
m.com/unifemm/p/Bn
9k2PdnIUo/

PÚBLICO
ALVO

OBJETIVO

RETORNO A SOCIEDADE

Demonstrar e desenvolver
habilidades essenciais no
mercado de trabalho.

Apresentar à região diversas
soluções tecnológicas,
industriais, comerciais e de
novos serviços gerados pelos
alunos do UNIFEMM.

Aberto ao
público
(Público Alvo:
alunos do
UNIFEMM)

O principal objetivo do evento é
mostrar caminhos para a
carreira empreendedora em
tempos de intensas mudanças
no mercado de trabalho.

Contribuir para o despertar
da motivação para o
empreendedorismo como
carreira promissora, bem
como capacitar para o
surgimento e gestão
adequada de negócios
inovadores. Abrange o
público interno e externo ao
UNIFEMM, bem como é
desenvolvido por meio de
diversas parcerias com
SEBRAE, FAEMG, FIEMG,
ACI, SENAI, CDL.

Aberto ao
público

Realização de palestras com
orientações profissionais,
aplicação de teste vocacional e
dinâmicas com ferramentas de
negócios que podem ser
realizadas na vida pessoal.

Capacitar e motivar mão de
obra não ocupada para a sua
recolocação no mercado de
trabalho.

Comunidade
acadêmica
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EVENTO

LINK

PÚBLICO
ALVO

OBJETIVO

RETORNO A SOCIEDADE

Aberto ao
público

Tem o propósito de estimular
professores e alunos a
refletirem sobre o bem comum e
como a educação, ciência e
tecnologia podem ser aliados
na construção de
conhecimentos e produtos
aplicados à sociedade.

Desenvolver e apresentar à
comunidade interna e interna
reflexões e produtos que
estimulem a promoção do
bem comum por meio da
ciência e da tecnologia.

Apresentação de diversos
filmes abertos à comunidade
gratuitamente

Contribuir para a formação
cultural da comunidade por
meio da exibição gratuita de
filmes.

COM O PROJETO
ACESSUAS
MOCTEC –
Mostra de Ciência
e Tecnologia do
Colégio UNIFEMM

http://www.unifemm.e
du.br/noticia1268colegio-unifemmrealiza-mostra-deciencia-e-tecnologia

PROGRAMA DE
FILMES PARA A
COMUNIDADE:
Direito em Cena

EVENTO
UNIFEMM
CIDADÃO

http://www.unifemm.e
du.br/noticia1317unifemm-cidadaodesenvolve-acoesno-bairro-cidade-dedeus--no-proximosabado

Aberto ao
público

2ª STARTUP
WEKEEND DE
SETE LAGOAS

http://setelagoas.com
.br/noticias/cidade/48
705-2-startupweekend-de-setelagoas-aconteceneste-mes-deoutubro

Aberto ao
público
Alvo:
Empreendedor
es

Busca demonstrar a efetivação
dos direitos humanos e da
cidadania, ao mesmo tempo em
que reforça os laços de
solidariedade, ética e
compromisso social dos alunos
que atuam em parceria com as
lideranças locais e professores
dos cursos.

Tem a missão de inspirar,
educar e capacitar indivíduos,
equipes e comunidades na sua
trajetória de lançamento de
startups

Realizar atendimentos
gratuitos à comunidade
regional nas áreas jurídica,
administrativa e da saúde;

Motivar a comunidade para a
construção e validação de
modelos de negócios
inovadores.
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EVENTO

PROGRAMA
ENTRELINHAS

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS:
atuação do Núcleo
de Práticas
Jurídicas – NPJ,
vinculado ao curso
de Direito
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS:
atuação do NEES
– Núcleo de
Estudos
Econômicos e
Sociais,
subordinado à
COPPEX
PARCERIA COM
A EMBRAPA
MILHO E SORGO

PÚBLICO
ALVO

OBJETIVO

RETORNO A SOCIEDADE

Aberto ao
público

Entrevistar personalidades de
renome local e nacional, dentre
elas políticos, empresários,
artistas, juristas, médicos e
pessoas com influência nos
respectivos segmentos, além de
ter “levado” o seu telespectador
a eventos como Casa Cor,
peças teatrais e cidades
turísticas do país, pautando o
conteúdo na flexibilidade de
assuntos de interesse geral

Fomentar a discussão e
disseminação de temas
emergentes nas diversas
áreas por meio da realização
de entrevistas transmitidas
ao vivo para a população.

Aberto ao
público

Possibilitar as melhores
condições dos alunos
colocarem seu aprendizado em
prática, e garantir à comunidade
o direito fundamental de acesso
gratuito à justiça

Promover assistência jurídica
gratuita à população regional.

http://www.unifemm.e
du.br/institucional/ne
es.php

Aberto ao
público

Divulgação, mensal, pesquisas
econômicas e sociais de Sete
Lagoas, que permitem
compreender o comportamento
dos principais indicadores
econômicos do município.

Realização e divulgação de
pesquisas econômicas e
sociais à comunidade
UNIFEMM e imprensa local e
regional.

http://www.unifemm.e
du.br/noticia1251startups-do-

Aberto ao
público

Construir oportunidade de
debate sobre a importância dos
ecossistemas de startups para

Promover estímulo à
inovação e discussão sobre o
impacto de startups e de

LINK

http://www.unifemm.e
du.br/evento218programaentrelinhas---comjuninho-sinono

http://www.unifemm.e
du.br/institucional/npj.
php
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EVENTO

LINK

NA REALIZAÇÃO
DO AGROLINKED
(Evento de
inovação)

agronegociodiscutem-o-futuro-dosetor

Fonte: UNIFEMM, COPPEX, Extensão. 2018.

PÚBLICO
ALVO
(Público Alvo:
Empreendedor
es)

OBJETIVO

RETORNO A SOCIEDADE

o futuro do agro, bem como a
troca de experiências e
networking

novas tecnologias no setor
agropecuário, com destaque
para o empreendedor
agropecuário e feminino.
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Ressalta-se, ainda, as atividades de Extensão quanto à prestação de serviços pelo
Núcleo de Prática Jurídica, também já abordadas no item 3.2.2 deste documento, para
atendimento às comunidades economicamente carentes em suas necessidades
jurídicas.

No que se refere aos resultados da Autoavaliação Institucional, quanto à dimensão 2
Ensino, Pesquisa e Extensão, observa-se a existência de 5 quesitos. 3 (60%) deles –
Extensão, Pós-Graduação e Ensino a Distância – tiveram a maior marcação em
‘Desconhecimento’ e 2 (40%) – Estágio e Pesquisa – em ‘Fragilidade’. Todos os quesitos
aqui analisados tiveram a variação configurada como ‘fragilidade’, apesar de apenas o
quesito Pesquisa estar alocado como ponto de atenção, encontrando-se, portanto, no
tercil inferior, conforme QUADRO 33.
Quadro 33 – Ranking geral da AAI a partir da quantidade de marcações por quesito
Ponto
Dimensã
Variaçã
Posiçã
Eixo
Quesito
P
F
D
de
o
o P-F
o
atenção
3
2
Extensão
182
192
193
-10
11
3
2
Pósgraduação
101
125
283
-24
12
3
2
Estágio
283
340
162
-57
14
3
2
EaD
104
188
234
-84
16
3
2
Pesquisa
154
286
225
-132
21
7
Fonte: UNIFEMM, CPA, Autoavaliação Institucional, 2018.

No que diz respeito aos resultados da Avaliação de Curso de Graduação, quanto à
dimensão 2 Ensino, Pesquisa e Extensão e à dimensão 1 Organização Didáticopedagógica, verifica-se a existência de 8 quesitos. 3 (38%) deles – Conteúdos das
Disciplinas, Estrutura Curricular e Atividades Complementares – obtiveram maiores
marcações em ‘Potencialidade’, bem como as suas variações, sendo que o primeiro, na
posição 7/20, encontra-se no tercil superior e os outros dois no tercil intermediário. 4
(50%) quesitos – TCC, Metodologias das Aulas, Métodos Avaliativos e Estágio –
obtiveram as maiores marcações em ‘Fragilidade’, o mesmo acontecendo com a variação
de todos. Porém, como ponto de atenção, encontram-se nas posições 15/20, 17/20 e
19/20 os três últimos quesitos. Mais um quesito (12%) – EaD – teve a sua maior marcação
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em ‘Desconhecimento’, mas a sua variação configurou-se como ‘Fragilidade’, alocandose pela posição 12/20 no tercil intermediário, conforme QUADRO 34.

Quadro 34 – Ranking geral da AC a partir da quantidade de marcações por quesito
Dimensã Dimensã
Variaçã Posição/pont
Quesito
P
F
D
o AAI
o AC
o P-F
o de atenção
2
1
Conteúdos das
Disciplinas
294 233
39
61
7
3
2
1
Estrutura
Curricular
291 265
56
26
8
3
2
1
Atividades
Complementares 236 222
73
14
10
3
2
1
EaD
88 109 213
-21
12
3
2
1
TCC
168 195 119
-27
13
3
2
1
Metodologias
das Aulas
232 282
53
-50
15
3
2
1
Métodos
avaliativos
191 249
76
-58
17
3
2
1
Estágio
228 311 150
-83
19
Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Curso, 2018.
Eix
o
3

3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

No que se refere à Dimensão 4 Comunicação com a Sociedade, com relação à
realização de eventos diversos, internos e externos, o UNIFEMM desenvolveu várias
ações no ano de 2018.

Estes detalhamentos se encontram na TAB. 15 que apresenta a quantidade de
produções, eventos de apoio para a fidelização da marca UNIFEMM, eventos específicos
da área acadêmica e os patrocínios e apoios ao longo do período 2017/2018.
Tabela 15 - Número de Eventos Internos e Externos, por ano e variação %

Tipo
Produção (realização pela equipe de MKT
UNIFEMM)
Apoio (Atividades Complementares, Eventos
Específicos da área acadêmica)

201
7

201
8

Variação 1718

37

62

67,57%

9

42

366,67%
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Patrocínio e Apoio (Externo que possuem apoio do
Setor).
Patrocínio (Eventos que acontecem no Auditório
com patrocínio UNIFEMM pela cessão de uso, mas
sem apoio do setor).
Total

5

17

240%

23

41

78,26%

74

162

118,92%

Fonte: UNIFEMM, Assessorias de Comunicação e de Marketing, 2018.

Ao todo, em 2018, 162 eventos de cunho interno e/ou externo foram realizados. Os
resultados mostram variações positivas do ano de 2017 para o de 2018 (119%). Quanto
aos tipos de eventos, todos eles tiveram também variações positivas - ‘Apoio’ (367%),
‘Patrocínio e Apoio’ (240%), ‘Patrocínio’ (78%) e ‘Produção’ (68%), como mostra a TAB.
26. O principal motivo desse aumento se deve ao maior envolvimento das Assessorias
de Comunicação e Marketing com os coordenadores de curso e professores, principais
agentes de desenvolvimento de eventos dos cursos de graduação.

Além das atividades acima mencionadas, o UNIFEMM executou várias ações que
impactaram na Comunicação com a Sociedade, dentre elas destacam-se as
apresentadas a seguir.
● Mídias Sociais
Em 2018, o Capital Social do UNIFEMM, de acordo com os dados extraídos do Planeta
Y (software de monitoramento de redes sociais), foi considerado ‘bom’ 22. Essa situação
impactou em uma variação positiva de 2017 para 2018 (5,49%), conforme TAB. 16.
Tabela 16 – Comparação do capital social na Mídias Sociais, por ano e variação %, 2017-2018

Mídias Sociais

2017

2018

9,1

9,6

Variação
2017/2018
5,49%

Fonte: UNIFEMM, Assessoria de Comunicação e de Marketing, 2017 a 2018.

● Clipping - Mídia Espontânea
22

O mercado brasileiro considera os seguintes parâmetros para classificar o capital social nas mídias
sociais: 0-5 – ruim, 5-7 – neutro, acima de 7 – bom.
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Em 2018, observa-se um crescimento das mídias online e uma queda das mídias offlines. Quando se compara a quantidade de publicação do ano de 2017 e 2018, observase que houve um crescimento na mídia espontânea online de 1.872% e na mídia off-line
uma queda de 77%, como pode ser visualizado na TAB. 17. Observa-se aí uma
tendência, com o avanço e maior visibilidade e utilização das redes sociais e de todo
material online.

Tabela 17 – Comparação das mídias espontâneas, por ano e variação %, 2017-2018

Mídias Espontâneas

2017

2018

Online

25
89.2
80

493
20.46
1

Off-lines (centimetragem)

Variação
2017/2018
1.872%
-77,08%

Fonte: UNIFEMM, Assessoria de Comunicação e de Marketing, 2017- 2018.

● Selo Responsabilidade Social
O

UNIFEMM

conquistou,

em

2018,

pelo

sétimo

ano

consecutivo,

o

selo

“Responsabilidade Social” (IES Socialmente Responsável). Este reconhecimento é válido
por um ano e é dado pela Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior
(ABMES) a instituições com ações de impacto social junto à comunidade. As Atividades
de Responsabilidade Social foram explicitadas no item 3.2.2.
●

Projeto Integrador

O Projeto Integrador desenvolvido pelos alunos a partir do conjunto de disciplinas
cursadas no ano letivo, cujo resultado deve ser apresentado em forma de um produto ou
serviço de interesse social da comunidade setelagoana e região. Esses produtos ou
serviços são divulgados, por exemplo, na Feira de Empreendedorismo e Tecnologia
(FEITEC), Trilhando Competências e Mostra Científica. No ano de 2018, percebe-se que
foram envolvidas em torno de 4.100 pessoas, dentre elas: alunos, professores,
coordenadores de curso e convidados externos. Quando se compara os anos de 20172018, verifica-se que houve uma variação positiva de 11% de participação nesses
eventos, como mostra a TAB. 18.
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Tabela 18 – Quantidade de participantes no Projeto Integrador, por ano e variação %

Quantidade de participantes

2017

2018

Variação
2017/2018

3.70
0

4.100

10,81%

Fonte: UNIFEMM, Assessoria de Comunicação e de Marketing, 2017 a 2018

● Virada Empreendedora
A 3ª Virada Empreendedora de Sete Lagoas aconteceu em 2018 e foi realizada pelo
UNIFEMM em parceria com a Associação Industrial e Comercial Jovem (ACI) e o grupo
de

empreendedores Santa

Helena

Valley.

Contou com a

participação de

aproximadamente 2.000 pessoas, 26 atividades para durar 10 horas ininterruptas como
debates, palestras e oficinas. Uma das principais novidades desta 3a edição foi incluir
oficinas que possibilitavam aos participantes, de forma criativa, desenvolverem suas
ideias e visualizarem a implementação no mercado.

● Estrelas do Guia do Estudante
A Estrela Guia do Estudante é uma das principais publicações na área de Educação,
certificando a qualidade dos melhores cursos de graduação no Brasil. Em 2018, foram
contemplados 5 cursos. O principal destaque foi a graduação em Administração, que
recebeu 4 estrelas em uma escala de 1 a 5, junto com Ciências Contábeis, Direito,
Educação Física e Enfermagem, todos com nota 3.
● Projeto #TôNoCampus
O UNIFEMM realizou visitas guiadas, além de palestra sobre vocação e mercado de
trabalho, com profissional do Núcleo de Carreiras da IES, com o objetivo de apresentar
e divulgar o Campus da Instituição para os estudantes de ensino médio das escolas
públicas e privadas da cidade e região, como forma de motivá-los a ingressar na
instituição. Em 2018, foram envolvidos em torno de 1.000 alunos.

● Lançamento do Vestibular 2019
Diante de um cenário altamente competitivo, o UNIFEMM ofertou aos candidatos ao
vestibular 2019 a inovadora “Aceleradora de Carreiras”, que oferece, no processo de
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matrícula, um teste vocacional Teste Up para ajudar ao aluno a acertar na escolha de
sua carreira. Além disso, depois de matriculado, o estudante ainda constrói o seu
Currículo do Futuro, que o ajudará a turbinar sua empregabilidade, conectando-o de
forma inédita com o mercado de trabalho desde a fase de estágio. Ademais, a IES
ofereceu descontos na mensalidade que variaram de 2 a 50% e de 18 a 80% de desconto
nas matrículas, tanto para o presencial quanto para o ensino a distância. Observa-se que
esses descontos apresentaram variações durante a campanha, dependendo de alguns
fatores, sendo eles: o curso pretendido e o perfil do candidato.

● Escola Sada Cruzeiro
O UNIFEMM, em parceria com o grupo Sada, apresentou oficialmente, em 2015, no
Ginásio da instituição, o time de vôlei juvenil Sada Cruzeiro UNIFEMM, para disputar a
Superliga B. O objetivo é incentivar o esporte, dando oportunidades a atletas de treinar
continuamente para se profissionalizarem. Em 2016, o UNIFEMM em parceria com o
Sada Cruzeiro lançou oficialmente a escola "UNIFEMM Sada Vôlei”. Em 2018, conta com
cerca de 350 atletas de 7 a 17 anos que participaram da 3ª edição do Festival de Vôlei.
● Ouvidoria
A Ouvidoria consiste em um importante mecanismo de comunicação institucional que tem
por objetivo atuar como um órgão interlocutor com a sociedade, recebendo dela
reclamações, denúncias, sugestões e elogios, buscando soluções para as questões que
são levantadas e oferecendo informações e sugestões aos dirigentes da IES. No ano de
2018, pode-se destacar uma maior observação dos prazos de respostas com mais
eficiência e melhoria do atendimento ao chamado de forma correta às demandas. Foram,
no total, 213 demandas em 2018, divididas em descrições tais como: 91 (42,7%)
‘reclamações’, 74 (34,7%) ‘informações’, 43 (20,2%) ‘demandas não descritas’, 04 (1,9%)
‘elogios’, 01 (0,5%) ‘sugestões’ e nenhuma ‘denúncia’.

Quando se compara esses dados de 2018 com os de 2017, observa-se que houve uma
queda no total de demandas de 65%, como mostra a TAB. 19.
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Tabela 19 – Demonstrativo da Ouvidoria, por tipo de demanda, ano e variação %

Descrição da demanda
Reclamação
Sugestão
Elogio
Informação
Denúncia
Demanda não descrita
Total

2017

2018

429
0
5
147
0
25
606

91
1
4
74
0
43
213

Variação
2017/2018
-79%
-20%
-50%
72%
-65%

Fonte: UNIFEMM, Ouvidoria, 2017 e 2018.

No que se refere aos resultados da Autoavaliação Institucional, quanto à dimensão 4
Comunicação com a Sociedade, observa-se a existência de 2 quesitos. Tanto a
Comunicação Externa quanto a Interna tiveram a maior marcação em ‘Fragilidade’, bem
como as suas variações, ocupando, respectivamente, as posições 22/27 e 25/27 e,
assim, encontrando-se no tercil inferior, conforme QUADRO 35.

Quadro 35 – Ranking geral da AAI a partir da quantidade de marcações por quesito
Ponto
Eix Dimensã
Variaçã Posiçã
Quesito
P
F
D
de
o
o
o P-F
o
atenção
3
4
Comunicação
6
Externa
134 270 172
-136
22
3
4
Comunicação
3
Interna
142 448 134
-306
25
Fonte: UNIFEMM, CPA, Autoavaliação Institucional, 2018.

3.3.3 Dimensão 9: Atendimento ao Discente

A Dimensão 9 Atendimento ao Discente traduz todo o processo de Atendimento
prestado ao estudante, bem como se este serviço está sendo proposto e realizado de
forma satisfatória. As ações que se referem a este atendimento estão ligadas a setores
específicos, como a Coordenadoria de Assistência ao Estudante, Núcleo de Apoio
Psicopedagógico, Coordenadoria de Atividades Complementares, Núcleo de Carreiras,
o qual abriga o Programa Para Sempre UNIFEMM direcionado aos Egressos, e o Núcleo
de Trabalho de Conclusão de Curso.
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Diversas ações que envolviam o atendimento ao aluno foram realizadas na IES. Com
relação aos setores que estão diretamente ligados ao processo de atendimento ao
discente, a Coordenadoria de Assistência ao Estudante é responsável por programas
de atendimento ao estudante. Os programas direcionados à comunidade discente no ano
de 2018 foram o FIES, o PROUNI, a Bolsa Assistencial 100%, Melhores do ENEM 50%,
Bolsa Flex, o Desconto Família, SAAEMG, SINPRO, Bolsa Prefeitura, Convênio CEMIG,
Desconto Mestrado e as Bolsas de Iniciação Científica. Na TAB. 20, observa-se a
distribuição desse programa por Unidade/Curso/UNIFEMM no ano de 2018, verificando
um total de 1.571 pessoas atendidas.
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Tabela 20 - Quantidade de bolsas/financiamentos por modalidade, em 2018
Curso/Unidade
Direito
UEFI
C. Biológicas Bach
Educação Fís. Bach
Enfermagem
Nutrição
UEGE
Administração
Arquitetura
C. Contábeis
Eng. Ambiental
Eng. Civil
Eng. Produção Mecânica
Eng. Elétrica
Eng. Metalúrgica
Eng. Química
Geoprocessamento
Gestão em Logística
Gestão R.H.
EAD
Gestão R.H. EAD
Gestão Comercial - EAD
Gestão Logística - EAD
Pedagogia - EAD
EDUCAÇÃO BÁSICA
Colégio UNIFEMM*
MESTRADO/PÓS
Total

Bolsa
Assistencia
l
100%
52
15
02
06
06
01
31
05
02
10
01
06
02
03
00
01
00
01
00

PROUN
I

FIES

91
58
12
17
15
14
258
29
21
23
07
51
40
42
14
15
04
03
09

75
110
22
24
40
24
520
32
36
36
24
154
118
92
13
09
00
04
02

Melhore
s do
Enem
50%
20
07
00
03
02
02
07
02
00
01
00
01
00
00
00
03
00
00
00

Bolsa
Flex
45
13
04
05
02
02
29
05
00
08
02
05
03
02
00
01
00
02
01

44
44
441

25
06
01
02
03
16
05
04
02
01
01
03

SINPR
O

Descont
o Família

15
06

04

02
01
03
12

Convênio
CEMIG

Mestrado
50%

01
03
01

Bolsa da
Prefeitur
a

Total
Curso/
Unidade

16
04

344
222
42
60
69
51
908
82
68
85
36
233
166
154
27
29
05
11
12
03
18
08
10
01
56
56
04
1.571

03
01
07

02
02

01

06

01
02
03

02

Iniciação
Científic
a

02
04
01
01

07
03
01
03
01
08

01
07

01
01
03
02

16
08
10

142

SAAEMG

705

34

87

Fonte: UNIFEMM, Coordenadoria de Assistência ao Estudante, 2018.

01
12
12
01
63

01
34

11

08

07

02
02

37
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Quando se compara o total de bolsas de 2018 com o de 2017, observa-se queda em
todas as modalidades, com exceção a do PROUNI que apresentou aumentou de 2%.
Nota-se, ainda, o surgimento da modalidade de bolsa Melhores do ENEM 50%. À essa
queda na oferta de bolsas assistenciais verificam-se duas razões. A primeira diz respeito
às bolsas fornecidas pela própria IES, tendo em vista a redução do número de alunos do
UNIFEMM nesse período. A segunda se refere à reformulação no processo de obtenção
das bolsas externas.
As ações realizadas no ano de 2018, ligadas ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico,
foram evidenciadas no item 3.3.1.1.2.2 que se refere ao Ensino de Graduação do Eixo 3
Políticas Acadêmicas desse relatório.
O detalhamento das informações fornecidas pela Coordenadoria de Atividades
Complementares encontra-se disponível no item 3.3.1.1.2.6, que se refere ao Ensino de
Graduação do Eixo 3 Políticas Acadêmicas do presente documento.
No que diz respeito às ações desenvolvidas no ano de 2018 em relação aos Egressos,
destaca-se a Criação e Divulgação aos alunos formandos do Portal do Egresso
UNIFEMM, que permite o acompanhamento da carreira dos egressos, bem como a
identificação do perfil de formação e o nível de satisfação com a IES. Permite, ainda, que
o egresso acesse de forma rápida os serviços como o de solicitação de colação de grau
e de diploma. Foram realizadas reuniões mensais com o Grupo de Egressos do curso de
Administração, com palestras inerentes a área, troca de livros, criação e aprovação do
Estatuto, apresentando assim a trajetória dos integrantes, sempre convidando novos
integrantes. Esse grupo mantém vínculo com o curso de Administração e os alunos da
graduação, articulando atividades de interesse comum. Com relação ao Clube de
Benefícios, foram renovados e assinados novos contratos, perfazendo um total de 19
empresas parceiras, localizadas em Sete Lagoas, que oferecem descontos exclusivos de
até 20% em produtos e/ou serviços aos egressos e também aos colaboradores, alunos e
professores da instituição.
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A partir do LinkedIn, pode-se observar a região de atuação dos egressos. Com uma
análise realizada em dezembro de 2018, 4.395 egressos cadastrados com perfil
UNIFEMM, 3.412 são residentes em Belo Horizonte e região, 207 em Sete Lagoas e
região e 154 em Curvelo e região. Entre os cadastrados, parte significativa dos que
declararam vínculo empregatício, informaram trabalhar em empresas/instituições
localizadas em Sete Lagoas e região, sendo elas: CNH Industrial (173 egressos), Ambev
(48 egressos), Embrapa Milho e Sorgo (39 egressos) e o próprio UNIFEMM (44
egressos). Observa-se ainda a área de atuação, onde 541 egressos atuam em
operações, 417 em Administração, 368 em Educação, 317 em Jurídico, 247 em
Engenharia, 218 em desenvolvimento de negócios, 192 em vendas, 146 em
Contabilidade, entre outros.

As questões mais pertinentes selecionadas dos relatórios desenvolvidos pelo Núcleo de
Carreiras do UNIFEMM são apresentadas a seguir.

Quanto à atuação do profissional, percebe-se, por meio do GRAF. 24, que 81% dos
egressos estão empregados. No que diz respeito à atuação do profissional egresso,
percebe-se ainda que 47% afirmaram que a área em que trabalha está diretamente
vinculada com sua formação acadêmica. Observa-se, ainda, que quase 20% dos
egressos estão disponíveis no mercado de trabalho.
Gráfico 24 - Área de atuação profissional egressos UNIFEMM – 2018
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Fonte: UNIFEMM, Núcleo de Carreiras, 2018.

Outra análise pode ser realizada por meio da TAB. 21, que apresenta a percepção dos
egressos com relação a contribuição do curso para eles. Mais de 70% dos egressos
afirmaram que é adquirir conhecimentos, habilidades e competências com a realização
da graduação.

Tabela 21 - Contribuição do Curso para o Egresso - 2018
Principal contribuição do curso para sua atuação profissional
Obtenção de diploma de nível superior
Aquisição de conhecimentos, habilidades e competências
Obtenção de melhores ganhos salariais e melhores cargos
Outros
Fonte: UNIFEMM, Núcleo de Carreiras, 2018.

%
16,
0
70,
4
6,9
6,7

As informações fornecidas pelo Núcleo de Carreiras quanto ao Estágio encontram-se
disponível no item 3.3.1.1.2.3 que se refere ao Ensino de Graduação do Eixo 3 Políticas
Acadêmicas do presente documento.
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As atividades desenvolvidas no ano de 2017 pelo Núcleo de TCC encontram-se
disponíveis no item 3.3.1.1.2.4 que se refere ao Ensino de Graduação do Eixo 3 Políticas
Acadêmicas desse relatório.
Já na Avaliação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - presencial, apenas
uma questão enquadra-se no processo de atendimento ao discente, pela qual se
questiona sobre a avaliação do estudante usuário do AVA quanto à plataforma de
aprendizagem a distância. A satisfação percebida quando se soma as notas 4 e 5, é de
49% dos alunos, enquanto 20% se mostraram insatisfeitos, o que corresponde às notas
1 e 2. Ressalta-se, ainda, que 30% atribuíram conceito 3.
No que diz respeito à Avaliação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - ensino
a distância, quando se faz a análise da questão onde os alunos avaliam o AVA como
plataforma de aprendizagem a distância, observa-se 64% de satisfação, somando-se as
notas 4 e 5, 9% de insatisfação e 27% atribuíram conceito 3.
No que se refere aos resultados da Autoavaliação Institucional, quanto à dimensão 9
Atendimento ao Discente, observa-se a existência de 4 quesitos. Dois deles – Apoio
Psicopedagógico e Egressos – obtiveram maior marcação em ‘Desconhecimento’.
Apesar disso, o primeiro teve a sua variação configurada em ‘Potencialidade’, ocupando
a posição 8/27 e estando, portanto, alocado no tercil superior. Já o segundo teve a sua
variação formatada em ‘Fragilidade’, com a posição 20/27 e encontrando-se,
consequentemente, no tercil inferior. Os outros dois quesitos – Apoio à aprendizagem e
Relacionamento com o aluno – obtiveram a maior marcação em ‘Fragilidade’, bem como
as suas variações. Com as posições 19/27 e 26/27, encontram-se no tercil inferior,
conforme QUADRO 36.
Quadro 36 – Ranking geral da AAI a partir da quantidade de marcações por quesito
Ponto
Eix Dimensã
Variaçã
Posiçã
Quesito
P
F
D
de
o
o
o P-F
o
atenção
Apoio
3
9
264 145 287
119
8
Psicopedagógico

152

3

9

3

9

Apoio à
aprendizagem
Egressos

214

313

156

-99

19

9

77

199

348

-122

20

8

-365

26

2

Relacionamento
266 631 121
com o aluno
Fonte: UNIFEMM, CPA, Autoavaliação Institucional, 2018.
3

9

No que diz respeito aos resultados da Avaliação de Curso de Graduação, quanto à
dimensão 9 Atendimento ao Discente e à dimensão 1 Organização Didáticopedagógica, verifica-se a existência de 3 quesitos. 2 (67%) deles – Apoio
Psicopedagógico e Acompanhamento de Egressos – obtiveram maiores marcações em
‘Desconhecimento’. Já a variação do primeiro configurou-se na posição 6/20 no tercil
superior e a do segundo na posição 16/20 no tercil inferior. O último quesito (13%) –
Apoio à Aprendizagem – teve a sua maior marcação em ‘Fragilidade’, o mesmo
acontecendo com a sua variação. Com a posição 18/20 ficou alocado como o terceiro
ponto de atenção do tercil inferior, conforme QUADRO 37.
Quadro 37 – Ranking geral da AC a partir da quantidade de marcações por quesito
Dimensã Dimensã
Variaçã Posição/pont
Quesito
P
F
D
o AAI
o AC
o P-F
o de atenção
Apoio
20
27
3
9
1
118
85
6
Psicopedagógico
3
2
Acompanhament
31
3
9
1
62 119
-57
16
o de Egressos
7
Apoio à
18
13
3
9
1
249
-63
18
Aprendizagem
6
6
Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Curso, 2018.
Eix
o

3.4 Eixo 4 Políticas de Gestão
Neste eixo 4 – Políticas de Gestão, são apresentadas informações e ações desenvolvidas
em 2018 pelo UNIFEMM pertinentes à Dimensão 5 Política de Pessoal, à Dimensão 6
Organização e Gestão e à Dimensão 10 Sustentabilidade Financeira.

3.4.1 Dimensão 5: Política de Pessoal
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Com relação à Política de Pessoal, em 2018, o UNIFEMM promoveu ações que
buscaram desenvolver e capacitar de forma mais eficaz as competências e habilidades
de seus integrantes. Estas ações se desdobraram em Capacitações de Pessoal
destinada a docentes, Coordenadores de Cursos, Gestores e ainda para o corpo técnicoadministrativo. Seguem algumas estratégias que envolveram o Desenvolvimento e
Capacitação de Pessoal.

3.4.1.1 Gestão Comportamental

O processo de Gestão Comportamental, que funciona sob a responsabilidade da
Coordenadoria de Gestão de Pessoas, foi desenvolvido em 2018 por meio de ações sob
duas vertentes: Processo de Recrutamento e Seleção e Encontro de Líderes.

A primeira ação da Gestão Comportamental foi Encontro de Líderes que consiste em
um programa interno que foi implantado no ano de 2014, cujo objetivo geral é o
alinhamento e aperfeiçoamento dos Líderes da Instituição. Em 2018, ocorreu 1 encontro,
contando com a participação de 21 (88%) dos 24 líderes. Comparando-se os anos de
2017 e 2018, verifica-se que houve uma redução no número de encontro de 6 para 1,
representando uma variação de -500%.
A segunda ação desenvolvida foi o Processo de Recrutamento e Seleção que possui
o objetivo de captar e inserir novos profissionais para as áreas de docência e para o
quadro administrativo da IES. Em 2018, houve 38 processos de recrutamento e seleção.
Nesse processo, todos os empregados contratados pela Instituição, durante o ano, são
submetidos ao teste Profiler (software de última geração para identificação de Perfil
Comportamental, cujo índice de assertividade é superior a 97%). Comparando-se os
anos de 2017 e 2018, verifica-se que houve um crescimento no número de contratados
de 32 para 38, representando uma variação de19%.

3.4.1.2 Capacitação docente
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As capacitações internas direcionadas aos docentes atualmente no UNIFEMM são
desenvolvidas em várias frentes de trabalho. A primeira delas se refere aos
desdobramentos da Avaliação de Professor, coordenada pela CPA. Em linhas gerais, os
resultados desta avaliação são discutidos entre o próprio professor e seu coordenador
de curso, onde são elaborados os Planos Individuais de Desenvolvimento (PIDs) que
se referem a instrumentos norteadores do processo de melhoria.

Conforme as necessidades levantadas nestes PIDs, cada Coordenador de Curso
observa, juntamente com o Núcleo de Apoio Docente (NAD), as demandas apresentadas
em seu curso e elabora o Levantamento das Necessidades do Curso (LNC). O NAD, por
sua vez, analisa os conteúdos dos LNC e propõe ações que são discutidas junto à CPA,
as quais se desdobram nas Atividades Formativas que serão posteriormente
ministrados pelos próprios professores do UNIFEMM que tiveram destaque em sua
avaliação. Essas atividades possuem o objetivo de reforçar e desenvolver os docentes
do UNIFEMM, buscar melhoria na qualificação didático-pedagógica por meio de
discussões, trocas de informações promovendo ainda o desenvolvimento pedagógico,
implementando uma política de formação e qualificação docente.

No ano de 2018, 291 foram as participações dos docentes em 9 atividades formativas
oriundas dos desdobramentos da Avaliação de Professor. Comparando-se os anos de
2017 e 2018, verifica-se que o número de atividades passou de 8 para 9 e a quantidade
de adesão de professores foi de 140 para 291, representando uma variação de 13% e
108%, respectivamente. As atividades de formação, bem como data de realização e
número de participantes podem se visualizadas no QUADRO 38.

Quadro 38 – Atividades Formativas em 2018
Atividade de Formação
Data
Número de participantes
Game online (Kahoot)
02/02/18
21
Gestão de conflitos em sala de aula
02/02/18
13
Aprendizagem baseada em problemas
06/02/18
40
Instrução por pares (Peer instructions)
06/02/18
34
Aprendizagem baseada em caso
07/02/18
30
Mapa conceitual
07/02/18
34
Análise e Avaliação das questões da AVI/ENADE
08/02/18
38
Sala de aula invertida
08/02/18
31
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Orientação e avaliação de TCC no UNIFEMM
2, 6,7 e 8/2/18
TOTAL
Fonte: UNIFEMM, Núcleo de Apoio ao Docente, 2018.

50
291

Ainda dentro do contexto que se refere às Atividades Formativas, aconteceram as
Oficinas de Boas Práticas com o objetivo de valorizar e difundir as ações realizadas
pelos Docentes TOP 20, fruto dos desdobramentos da Avaliação de Professor. Estas
atividades consistem em encontros com estes docentes para registro e compartilhamento
das práticas consideradas positivas pelos envolvidos (alunos, professores e
coordenadores). Em 2018, a apuração da Avaliação de Professor do 1º semestre ocorreu
ao final do referido ano, o que impactou na participação nessas oficinas. Elas sempre
acontecem no 2º semestre, quando são agregados os resultados do 1º semestre do ano
corrente e do 2º semestre do ano anterior. Assim, as Oficinas de Boas Práticas de 2018
levaram em consideração os 30 professores agraciados no 2º semestre de 2017. 2 (7%)
docentes participaram. Em 2017, a participação foi de 22 (40%) professores, dentre os
55 agraciados. Isso significa que houve uma variação negativa de 83% de adesão.
Sugere-se, com isso, uma revisão na metodologia utilizada para as mencionadas
oficinas, de modo a sensibilizar a participação dos docentes nas mesmas. Vale ressaltar
que essas atividades são compartilhadas como material de apoio didático com o corpo
docente do UNIFEMM, por meio do Banco de Boas Práticas, disponibilizado na Intranet.

Outros materiais didáticos oriundos de outras demandas institucionais foram
desenvolvidos em 2018 e também estão disponíveis na Intranet na parte relativa ao
Núcleo de Apoio ao Docente, conforme pode ser visualizado no QUADRO 39.

Quadro 39 – Material de Apoio Didático

Tema
Banco de
Boas Práticas
(TOP 20)

Material de Apoio Didático
- Sala de aula invertida com construção de modelo;
- Uso de atividades variadas como facilitadoras no
processo de aprendizagem de tema muito teórico;
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- Sala de aula invertida dentro de desenvolvimento de
cronograma da disciplina.

Apoio à
Gestão da
Aprendizagem

- Matriz de correção da AVI

Fonte: UNIFEMM, Núcleo de Apoio ao Docente, 2018.

A segunda frente de trabalho quanto às capacitações destinadas aos Professores é o
Acolhimento e Ambientação dos Docentes recém contratados na Instituição. Em 2018,
6 professores participaram desse processo.

É importante ressaltar que aconteceram ações quanto às capacitações direcionadas ao
corpo docente, especificamente sob a perspectiva do Ensino a Distância. Pela TAB. 22,
observa-se que em, em 2018, 149 professores foram capacitados e, em 2017, 39
docentes, o que significa uma variação positiva de 282%.

Tabela 22 - Quantidade de Professores capacitados, Ensino a Distância, por tema, ano e variação %
Nº de participantes
Variação %
Tema
2017
2017-2018
2018
Produção de Conteúdos
5
10
Tutoria On-line
3
3
AVA/Portal UNIFEMM
3
11
O Uso de Metodologias Ativas com Suporte do
12
125
AVA
Formação de Metodologias Ativas - SAGAH
16
0
Total
39
149
282
Fonte: UNIFEMM, Núcleo de Educação a Distância (NEaD), 2018.

3.4.1.3 Capacitação para Técnico-Administrativos e Coordenadores de Curso

Em 2018, 8 capacitações foram direcionadas aos auxiliares de Administração Escolar e
Coordenadores de Curso, sendo 6 de origem externa e 2 interna, contando com a
participação de 57 integrantes ao total, conforme QUADRO 40.
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Quadro 40 - Capacitações de técnico administrativo e Coordenadores de Curso

Cursos

Seminários sobre os novos
Instrumentos do MEC
Workshop pela FDG

Origem

SINEP/MG
SINEP/MG

Fórum Mineiro do Curso de Direito
Capacitação
nos
Novos
Instrumentos de Avaliação de
Cursos de Graduação
Curso SPED REINF
Coaching em Vendas
Fórum
Nacional
de
PósGraduação em Biotecnologia
Encontro de Dirigentes de IES
particulares de MG

UNIFEMM
TOTVS
UBS
CAPES
WR3 EAD em
parceria com
ABED

TOTAL

Período

15/03/20
18
23/08/20
18
05/05/20
18
15/05/20
18
09/06/20
18
27/07/20
18
29/11/20
18
07/12/20
18

Quantidade
de
Participante
s
3
2
4
41
1
4
1
1
57

Fonte: UNIFEMM, Coordenadoria de Gestão de Pessoas, 2018.

Comparando-se os anos de 2017 e 2018, verifica-se que houve uma redução no número
de capacitações e também na quantidade de participantes, passando de 13 para 8 cursos
e de 128 para 57 a adesão de capacitados, representando uma variação de -38% e 55%, respectivamente.

Os Coordenadores de Curso de Graduação tiveram capacitações internas específicas ao
seu universo de trabalho junto aos docentes e discentes. O NAD coordenou encontros
para apresentação e discussão dos resultados da AVI, para reflexões sobre ações de
cunho pedagógico e institucional, com vistas à melhoria contínua do processo de ensino
e aprendizagem.
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No que se refere aos resultados da Autoavaliação Institucional, quanto à dimensão 5
Política de Pessoal, observa-se a existência de 2 quesitos. Um deles – Corpo Docente
– teve a sua maior marcação como ‘Potencialidade’, bem como a sua variação, ocupando
a posição 3/27 e encontrando-se assim no tercil superior. O outro quesito – Gestão de
Pessoas – obteve a sua maior marcação em ‘Desconhecimento’. Sua variação
configurou-se como ‘Fragilidade’, ocupando a posição 17/27, o que faz com que esse
quesito não esteja nem no tercil superior e tampouco no inferior, conforme QUADRO 41.

Quadro 41 – Ranking geral da AAI a partir da quantidade de marcações por quesito
Ponto
Eix Dimensã
Variaçã
Posiçã
Quesito
P
F
D
de
o
o
o P-F
o
atenção
4
5
Corpo Docente
521 259
90
262
3
4
5
Gestão de Pessoas 138 223 242
-85
17
Fonte: UNIFEMM, CPA, Autoavaliação Institucional, 2018.

No que diz respeito aos resultados da Avaliação de Curso de Graduação, quanto à
dimensão 5 Política de Pessoal e à dimensão 2 Corpo Docente e Tutorial, verificase que o quesito Corpo Docente obteve a sua maior marcação em ‘Potencialidade’, bem
como a sua variação. Com a posição 4/20, encontra-se no tercil superior, conforme
QUADRO 42.
Quadro 42 – Ranking geral da AC a partir da quantidade de marcações por quesito
Eix Dimensã Dimensã
Variaçã Posição/pont
Quesito
P
F
D
o
o AAI
o AC
o P-F
o de atenção
4
5
2
Corpo
43 22
Docente
1
9 78
202
4
Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Curso, 2018.

3.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão

No que diz respeito à Organização e Gestão, são dezesseis itens que fazem parte desta
dimensão. Os itens mencionados são: Conselho Acadêmico Superior (CAAS), Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), Gestão Institucional, Núcleo de Apoio ao
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Docente (NAD), Núcleo de Carreiras, Núcleo de Educação a Distância (NEaD),
Assessoria de Comunicação, Assessoria de Marketing, Central de Atendimento ao Aluno,
Coordenadoria de Assistência ao Estudante, Coordenadoria Financeira, Coordenadoria
de Gestão de Pessoas, Coordenadoria de Registro Acadêmico, Coordenadoria de
Tecnologia da Informação, Prefeitura do Campus e Secretaria das Unidades de Ensino.

No ano de 2018, os membros do CAAS participaram de uma reunião, onde foram
discutidas e aprovadas a proposta de Regulamento de TCC para o curso de Arquitetura
e Urbanismo e a proposta de Regulamento de Estágio.

Sobre o CEPE, foram realizadas duas reuniões no ano de 2018. A primeira aconteceu no
dia 02/07/2018, onde a pauta era a apreciação e aprovação de alteração dos nomes das
disciplinas Dietoterapia 1, 2 e 3 do curso de Nutrição, da proposta de alteração na
estrutura curricular do curso de Ciências Biológicas (bacharelado), da alteração dos
nomes das disciplinas Filosofia I e II e Sociologia e Antropologia do curso de Direito, das
alterações na estrutura curricular do curso de Arquitetura & Urbanismo e da proposta de
revisão de estratégia do UNIFEMM para o ENADE. Nos dias 20 e 21/11/2018, houve a
discussão sobre a aprovação do Calendário Acadêmico 2019, a apreciação e aprovação
das resoluções sobre Exame de Suficiência e Disciplina Isolada fora da IES, da inserção
de disciplinas na estrutura curricular do curso de Mestrado Profissional em Biotecnologia
e Gestão da Inovação, a apreciação dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação
em Administração e Ciências Contábeis na modalidade de EAD, a apreciação e
aprovação das alterações na estrutura curricular do curso de Direito dos Projetos
Pedagógicos dos cursos de graduação na modalidade de EAD: Engenharia Metalúrgica,
Engenharia de Produção e Engenharia Sanitária e Ambiental e da inserção de disciplinas
no rol de optativas da estrutura curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo.

Sobre a Prefeitura do Campus e Coordenadoria de Tecnologia e Informação, todos os
resultados das atividades desenvolvidas no triênio são apresentados no item 3.5.1
Dimensão 7: Infraestrutura. Já os resultados das atividades pertinentes à Coordenadoria
de Gestão de Pessoas e ao Núcleo de Apoio Docente são explicitados no item 3.4.1
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Dimensão 5: Política de Pessoal. Sobre a atuação e atividades das Assessorias de
Comunicação e de Marketing, as informações são demonstradas no item 3.3.2 Dimensão
4: Comunicação com a Sociedade. As informações sobre a Central de Atendimento ao
Aluno e atividades da Coordenadoria de Assistência ao Estudante estão descritas no item
3.3.3 Dimensão 9: Atendimento ao Discente. As informações sobre as atividades
desenvolvidas pela Secretaria das Unidades estão explicitadas no item 3.3.1.1 Ensino de
Graduação. Sobre o atendimento pela Coordenadoria Financeira, as informações foram
apresentadas no item 3.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira. Quanto ao Núcleo
de Carreiras, os itens 3.3.1.1.2.3 Estágios e 3.3.3 Dimensão 9: Atendimento ao Discente
retratam as informações sobre as atividades desenvolvidas. Por fim, os dados referentes
ao Núcleo de Educação a Distância (NEaD) encontram-se no item 3.3.1.1.2.7 Ensino
Semipresencial.

No que se refere aos resultados da Autoavaliação Institucional, quanto à dimensão 6
Organização e Gestão, observa-se que o quesito Gestão Institucional obteve a sua
maior marcação em ‘Fragilidade’. A sua variação também se configurou como
‘Fragilidade’ na posição 15/27, apesar de não estar alocado como ponto de atenção, ou
seja, não se encontra nem no tercil superior e tampouco no inferior, conforme QUADRO
43.
Quadro 43 – Ranking geral da AAI a partir da quantidade de marcações por quesito
Ponto
Eix Dimensã
Variaçã
Posiçã
Quesito
P
F
D
de
o
o
o P-F
o
atenção
4
6
Gestão
Institucional
142 206 181
-64
15
Fonte: UNIFEMM, CPA, Autoavaliação Institucional, 2018.

No que diz respeito aos resultados da Avaliação de Curso de Graduação, quanto à
dimensão 6 Organização e Gestão e à dimensão 2 Corpo Docente e Tutorial, verificase que o quesito Gestão do Curso obteve a sua maior marcação em ‘Fragilidade’, bem
como a sua variação. Com a posição 11/20, encontra-se no tercil intermediário, conforme
QUADRO 44.
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Quadro 44 – Ranking geral da AC a partir da quantidade de marcações por quesito
Dimensã Dimensã
Variaçã Posição/pont
Quesito
P
F
D
o AAI
o AC
o P-F
o de atenção
6
2
Gestão do
Curso
185 194
95
-9
11
Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Curso, 2018.
Eix
o
4

3.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

Do ponto de vista mais estrito da Sustentabilidade Financeira da IES, os indicadores
que têm sido utilizados nos relatórios anuais para aferir a qualidade da administração do
UNIFEMM foram monitorados ao longo de todo o ano de 2018 e apresentaram, ao final,
apesar da retração da economia que teve início no final de 2015, aumento excessivo e
agressivo da concorrência, o que redundou em um esforço maior neste exercício para
manter a sustentabilidade do negócio.
Um dos indicadores de referência utilizado nas análises é o EBITDA [Earning Before
Interests, Taxes, Depreciationand Amortization], ou seja, o Lucro Antes dos Juros,
Imposto de Renda, Depreciação e Amortização, indicador clássico habitualmente
utilizado para avaliação da qualidade dos fundamentos e dos negócios de organizações
empresariais, que permite que os gestores consigam avaliar o desempenho operacional
da organização destarte interferências da gestão financeira, onde a meta estabelecida
pelos gestores do Centro Universitário é de 18% sobre a receita líquida. O índice atingiu,
em 2017, o patamar de 13,6%% sobre a receita líquida, mesmo com todas as
adversidades econômicas ocorridas no período. Já em 2018 atingiu-se um EBITDA muito
aquém do projetado para o ano, decorrente principalmente da queda do número de novos
alunos entrantes e pelos descontos (bolsas diversas) que foram necessárias para poder
criar um mínimo de competitividade junto aos concorrentes, extremamente agressivos no
quesito preço. Com isto, de forma totalmente atípica, o EBITDA de 2018 representou algo
em torno de 7% (negativo) da receita bruta do exercício.
Outro indicador refere-se à taxa de inadimplência. Este indicador é um grande desafio
para qualquer instituição de ensino, superior ou não. A instituição tem, recorrentemente,
criado situações e ações que busquem a redução e o controle da inadimplência face ao
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impacto que o indicador tem, não só no aspecto financeiro quanto operacional da
instituição. Com as ações já implementadas de redução gradativa da perda de recebíveis,
incluindo reestruturação do setor financeiro, terceirização da cobrança, modernização e
agilidade nos sistemas internos de informação, o UNIFEMM vem obtendo patamares de
inadimplência abaixo do que é atingido pelas melhores escolas do país neste quesito.
Em 2015, face às intempéries econômicas do país, que contribuíram para a perda, por
parte dos alunos, de seus empregos ou redução dos seus salários, impondo-lhes uma
condição de estrangulamento, este percentual ficou em torno de 5,93% – ou seja, 57%
acima da do ano anterior – mas ainda dentro de um patamar aceitável, se comparado
com o mercado, ou seja, abaixo dos 6%. Já em 2016 e 2017, apesar da região de Sete
Lagoas em função da queda de mercado do segmento automobilístico, ter sofrido
impacto negativo e redundante no cenário de desemprego, ou seja, foi percebido uma
consolidação do processo recessivo, o UNIFEMM manteve efetivo controle e redução de
inadimplência, chegando ao patamar de 4,97% e 4,17%, respectivamente. Em 2018 o
índice aumentou para 5,40%, ainda abaixo do patamar das melhores escolas do país,
conforme GRAF. 25.

Gráfico 25 - Taxa de inadimplência residual, por ano

Fonte: FEMM, Coordenadoria de Gestão Financeira, 2013 a 2018.
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O êxito da política adotada pelo UNIFEMM para reduzir a inadimplência pode ser assim
comprovado em comparação com o valor médio de inadimplência aferido em pesquisa
do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (SEMESP) que foi de 8,4% em 2015. Para 2017, o SMESPE aferiu
índices de inadimplência próximos a 10%. Como pode-se observar os índices
alcançados pelo UNIFEMM são extremamente positivos.

O planejamento aprovado para 2018, assim como no ano anterior, recomendou a
expansão da política de oferta de bolsas e alternativas de financiamento educacional,
sobremaneira o PRAVALER, de forma a preservar a evasão no patamar então atingido,
abaixo de 5% [2014]. Entretanto, o FIES sofreu várias modificações em 2015 e 2016, em
que houve restrição de novos financiamentos, foco das vagas nos cursos da área de
saúde, engenharias e licenciaturas, além da exigência de notas mínimas no ENEM. Esta
situação permaneceu em 2017. Dessa forma, houve evidente redução na demanda dos
eventuais novos calouros por falta de financiamento público e a recessão econômica
instalada, em que pese outras alternativas de financiamento privado oferecidas aos
alunos. Em dezembro de 2017, o MEC mudou drasticamente as regras para o FIES,
tanto para o aluno quanto para as IES, que redundou em reflexos para o ano de 2018.

No que concerne ao FIES no UNIFEMM, em 2018, verifica-se uma queda de 31% no
valor desses contratos. Apesar da redução do número de contratos FIES em 2018, a
participação sobre a receita ficou próximo do ano anterior que foi de 40% devido à queda
na receita proveniente de alunos sem o FIES, sendo o patamar do percentual de
financiamento do FIES em relação à receita líquida se mantendo em 35%, conforme
GRAF. 26.

Gráfico 26 - Contratos FIES (R$ milhões), por ano
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Fonte: FEMM, Coordenadoria de Gestão Financeira, 2016 a 2018.

Concluindo essa análise sobre o FIES, é oportuno verificar que, com a redução no
numérico de contratos, o valor em repasses de 2018 reduziu em 42% em relação ao ano
anterior, conforme GRAF. 27 e 28.

Gráfico 27 - Repasse FIES (R$ milhões), por ano

Fonte: FEMM, Coordenadoria de Gestão Financeira, 2016 a 2018.
Gráfico 28 – Taxa de crescimento em número de contratos FIES, por ano
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Fonte: FEMM, Coordenadoria de Gestão Financeira, 2014 a 2018.

Isso posto, mesmo tendo-se conhecimento de que a taxa de evasão resulta não apenas
de financiamento, mas de vários outros fatores, tais como capacidade de pagamento e
nível de interesse do aluno, qualidade acadêmica, de atendimento e de infraestrutura da
IES, além da atipicidade do momento econômico brasileiro que interfere fortemente nas
condições de manutenção dos alunos nos cursos superiores, percebe-se que a incidência
de variáveis negativas ocorridas em 2018 tende a elevar o índice de evasão anual.
Entretanto, para 2018, o UNIFEMM conseguiu chegar a 4%, índice abaixo da meta
estipulada (5% com flutuação até 7%). A redução no número de alunos da instituição foi
decorrente não da evasão de alunos veteranos, mas sim na baixa entrada de novos
alunos, sobretudo pela forte crise econômica no Brasil e em especial em Sete Lagoas.

Com respeito aos níveis de evasão, a IES trabalha, de forma associada, com a taxa de
conversão de alunos potenciais em alunos efetivamente matriculados, de forma a manter
o número final de matriculados estável ou crescente. Apesar do esforço determinado pelo
Plano de Ação 2018, observou-se, em março de 2018, nas matrículas totais realizadas –
regulares e em dependência – um decréscimo com relação alunos inscritos no ano
anterior. No processo geral de captação, em 2017, alcançou-se o patamar de 90% da
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meta definida de conversão de novas matrículas. Nesse caso, confirma-se uma tendência
de queda, nitidamente em função da crise econômica e da ‘crise do FIES’, que já havia
sido antevista em 2014 e que, definitivamente, quebra uma série favorável de
crescimentos anuais sucessivos.

Observadas as intempéries econômicas de 2018, sobremaneira a baixa captação de
alunos conforme as previsões, a receita bruta da instituição teve uma redução de 19,71%
em relação a 2017. É notório, entretanto, que a crise e suas consequências como o
aumento do desemprego, PIB negativo e falta de perspectivas de curto prazo para
amenizar o problema, estão impactando negativamente todos os segmentos
empresariais e, consequentemente, afetando o ensino superior, diminuindo a demanda
de novos alunos e aumentando as dificuldades para dar continuidade aos estudos, no
caso dos veteranos, dentre outras implicações. O UNIFEMM tem procurado identificar
diversas alternativas possíveis para mitigar o problema e seus impactos. Uma delas foi
deflagrar a oferta de cursos em EaD, que foi aprovado pelo MEC em 2017.

A instituição vem concentrando esforços disponíveis para a retenção dos alunos e
consequentemente da redução da evasão. Dessa forma investiu nos financiamentos fora
do FIES, principalmente no PRAVALER e parceria com o Banco Bradesco. A TAB. 23
demonstra dados históricos da receita bruta, desde o ano letivo de 2005 até 2018. Para
2019, a instituição continuará a avaliar outras alternativas de financiamento estudantil, já
que o FIES, no modelo desenhado pelo Governo Federal, impinge ônus excessivo à
instituição e por este motivo não foi objeto de opção pelo UNIFEMM.
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2008
23.261.96
5
5.215
23.267.18
0

2009
28.447.94
6
3.780
28.451.72
6

2010
30.244.43
9
1.255
30.245.69
4

Receita
Operacional
Doações
Receita
Bruta
Var. Anual
28%
22%
6%
%
Fonte: FEMM, Contabilidade, 2008 a 2018.

Tabela 23 – Evolução da Receita Bruta, por ano
2011
2012
2013
2014
33.564.32
45.625.97 49.796.10
41.222.439
3
5
6
600
7.800
6.084
554.427
33.564.92
45.632.05 50.350.53
41.230.239
3
9
3
11%

23%

11%

10%

2015
52.192.27
7
33.269
52.225.54
6
3,7%

2016
50.758.254
24.726
50.782.980
-2,8%

2017

2018

45.118.52
7
4.840
45.123.36
7
-11,14%

36.230.07
8
0
36.230.07
8
-19,71%
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Nesse ambiente obscuro e imprevisível, a premissa que o UNIFEMM vem perseguindo,
há alguns anos, de racionalização e busca de eventuais oportunidades de redução dos
gastos corporativos – permitindo que o impacto destes gastos nas mensalidades sejam
menores e propiciem maior competividade para a IES – torna-se, agora, mais relevante
e imperativa. Para avaliação do cumprimento dessa meta, são considerados, de forma
consorciada, outros três indicadores presentes nas Demonstrações Contábeis
Retrospectivas, constantes dos relatórios de gestão dos últimos exercícios: o controle da
folha de pagamentos de docentes, o percentual dispendido com despesas de apoio
administrativo e o percentual relacionado às despesas com pessoal técnico acadêmico.
Com a restrição de entradas de novos alunos face ao mercado instável, é necessário
compatibilizar a folha de pagamento com os níveis de faturamento da instituição.

●

Indicador 1 – em 2018, a folha total representou 70,9% quando comparada com a

receita bruta, bem superior aos 52,90% em 2017. Este aumento na relação entre folha e
receita decorre, principalmente, da redução na entrada de novos alunos em 2018 quando
comprados aos entrantes de 2017 e a dificuldade de adequar os custos com pessoal de
apoio, principalmente, haja vista o cumprimento de metas definidas pelo MEC para
centros universitários, entre TI e TP, além da instituição ser a que melhor remunera seus
docentes e busca manter serviços de qualidade no atendimento ao corpo discente.
● Indicador 2 – em 2018 as despesas administrativas representaram 16,7% da receita
líquida da instituição contra os 12% de 2017. Apesar de ter havido uma redução no valor
desses gastos, a redução no volume de receitas em relação a 2017 acabaram por ensejar
um percentual maior na comparação “vertical”. Para o ano em questão, a instituição
pretende manter os níveis de austeridade nestes gastos, principalmente no ainda período
de crise previsto para 2019, com possibilidades de melhoria em 2020. Essas despesas,
que compreendem a manutenção das unidades de ensino, o funcionamento dos
laboratórios, a manutenção de equipamentos e gastos com material permanente, material
pedagógico, energia, comunicação e taxas, estão sendo monitoradas e a busca de sua
compatibilidade com o número atual de alunos e das operações da instituição é
recorrente.
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● Indicador 3 – a política de implementação progressiva do quadro técnico acadêmico –
uma exigência para centros universitário, além da retração originada pelas evasões,
ensejou que o percentual dos gastos com pessoal técnico administrativo e acadêmico
chegasse ao patamar de 22% em 2017, levemente inferior à meta de 24% estabelecida,
haja vista a relação percentual com o faturamento do ano. Já em 2018, face à retração
do mercado e os demais fatores competitivos surgidos, estes mesmos gastos chegaram
ao patamar de aproximadamente 26% quando comparados ao faturamento bruto da
instituição. O fator que mais influenciou este índice foi a redução na receita bruta contra
um ganho real na redução nominal do valor da massa salarial oriundo de controle e
contenção de gastos com a equipe técnico administrativa e acadêmica. Ao final de 2018,
a IES promoveu mais ajustes no seu quadro técnico administrativo/acadêmico, com
reorganização administrativa e dessa forma pretende, em 2019, que estes gastos fiquem
dentro de um patamar compatível com os níveis de receita previstos.

No que tange, por último, à gestão da dívida nos exercícios anteriores, a entidade
apresentou alternativas que sanaram toda a pressão sob o capital de giro, inclusive
demonstrou em 2013 e 2014 superávits expressivos, aumentando o Patrimônio Líquido
da Instituição em mais 40%. Já em 2015, quando comparado com 2014, percebe-se uma
queda no superávit líquido. A Instituição tomou medidas austeras no que tange a
cobrança externa e administração na racionalização de gastos e na redução nos níveis
de inadimplência e evasão, com melhoria no seu resultado operacional e no seu fluxo de
caixa. Especificamente no que concerne ao endividamento, houve uma redução de 7,5
milhões em 2013 para 6,9 milhões em 2014. Entretanto, em 2015, face às mudanças nas
regras de repasse do FIES, onde ocorreu um expressivo atraso no repasse do 1º
semestre de 2015, somente disponibilizado em agosto do mesmo ano, a instituição
buscou recursos de terceiros para capital de giro, a fim de cumprir seus compromissos,
mesmo tendo uma gama representativa de recursos a receber do FNDE, o que
representou um aumento da ordem de 20% no endividamento em relação ao ano anterior,
atingindo o patamar de 8,3 milhões. Já em 2016, apesar dos atrasos nos repasses do
FIEs, a instituição conseguiu reduzir seu endividamento para 6,9 milhões e mantendo o
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mesmo patamar em 2017. No entanto, devido a expressiva queda de receita em 2018,
houve uma necessidade de capital de giro para honrar os compromissos com folha de
pagamento no último trimestre do ano. Esse contexto pode ser visualizado no GRAF. 29.
Gráfico 29 – Endividamento, em R$ milhões, por ano

Fonte: FEMM, Coordenadoria de Gestão Financeira, 2015 a 2018.

No que é pertinente ao fluxo de caixa, no exercício de 2015, foi feito novo empréstimo e
o saldo gerado no exercício foi de -0,3 milhões. Já em 2016, principalmente por causa
dos atrasos no repasse do FIES e aumento das evasões, houve necessidade de
contração de empréstimo de capital de giro da ordem de R$3,2 milhões junto ao Banco
Santander para honrar com os compromissos com a folha de pagamentos. Nesse
contexto, apesar do rígido controle do fluxo de caixa ainda mais acentuado, a fim de
garantir recursos próprios para capital de giro, em decorrência das variáveis já citadas,
que ensejaram em princípio, um fluxo negativo de 3,4 milhões, com o empréstimo junto
ao banco Santander reverteu-se a situação para um fluxo de caixa negativo de R$200
mil em 2016. Em 2017, novamente devido aos atrasos nos repasses FIES, houve
necessidade de captação de um empréstimo de 5,5 milhões junto ao Banco Santander,
no qual foi antecipado o pagamento do empréstimo de curto prazo obtido no ano de 2016
e o valor restante serviu como reserva de caixa para o ano. Os saldos finais das
disponibilidades em 2015 foram da ordem de 4,0 milhões contra 3,8 milhões em 2016 e
6,7 milhões em 2017. Em 2018, houve necessidade de capital de giro na ordem de 6,2
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milhões, fechando o ano com uma disponibilidade de 5,2 milhões, conforme GRAF. 30.
Gráfico 30 – Fluxo de caixa (R$ milhões), por ano

Fonte: FEMM, Coordenadoria de Gestão Financeira, 2015 a 2018.

Em 2016, a receita bruta operacional, em relação a 2015, cresceu em 3,72%. De 2017
para 2016, houve um decréscimo de 11,11%. Já de 2018 para 2017 este decréscimo foi
de aproximadamente 19,71%, representando dessa forma a adversidade econômica no
contexto educacional do País e da região.

A IES experimentou um grande déficit líquido apurado no confronto entre Receitas,
custos e despesas em 2018, que expressam de forma clara os reflexos da retração na
receita em relação aos gastos operacionais da IES. Para 2019, medidas enérgicas estão
sendo tomadas para reverter o quadro, sobremaneira com ampliação da atuação da
instituição na esfera dos cursos a distância e semipresenciais, que parece ser a
tendência do mercado atual.

Sobre os investimentos em infraestrutura, os mesmos representaram 1,24% da receita
líquida anual do UNIFEMM em 2018, conforme TAB. 24.
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Tabela 24 – Investimentos Realizados, por ano
2010
2011
2012
2013

2014

2015

2016

Biblioteca

134.352

192.469

294.227

291.668

172.516

437.053

427.355

133.800

Informática
Mobiliário e equipamentos
Laboratórios
Projeto novos cursos/ Prédio
CST
Prédios/Construção/ Ampliação
Outros

282.305
227.352
144.365

235.116
212.460
124.338

89.025
67.402
59.792

343.771
288.863
43.126

167.317
466.268
22.857

362.643
272.177

384.486
87

53.332
173.091

193.164

53.700

33.121

39.890

22.791

186.579

177.172

456.826
27.331

438.343
26.939

35.354
54.568

157.762
12.756

698.083
41.709

1.602.714
255.301

1.411.587
78.709

10.266
21.092

1.465.695

1.283.365

633.489

1.177.836

1.591.541

3.116.467

2.479.396

391.580

Total

Fonte: FEMM, Contabilidade, 2009 a 2018.

2017
139.95
8
9.317
81.366

2.370
233.01
1

2018
115.172
16.893
80.358
0
0
0
126.720
339.142

173

No que se refere aos resultados da Autoavaliação Institucional, quanto à dimensão 10
Sustentabilidade Financeira, observa-se que o quesito obteve a sua maior marcação
em ‘Desconhecimento’. A sua variação configurou-se como ‘Fragilidade’ na posição
23/27, estando alocado, portanto, como ponto de atenção no tercil inferior, conforme
QUADRO 45.
Quadro 45 – Ranking geral da AAI a partir da quantidade de marcações por quesito
Eix
o

Dimensã
o

4

10

Quesito

P

F

Sustentabilidade
Financeira
107 254
Fonte: UNIFEMM, CPA, Autoavaliação Institucional, 2018

D

328

Variaçã
o P-F

Posiçã
o

-147

23

Ponto
de
atenção
5

3.5 Eixo 5 Infraestrutura Física
Neste eixo 5 – Infraestrutura Física, são apresentadas informações e ações
desenvolvidas em 2018 pertinentes à Dimensão 7 também denominada Infraestrutura
Física.

3.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física

O campus UNIFEMM dispõe de área total igual a 145,2 mil m², dotado de edificações
apropriadas para atividades administrativas e acadêmicas de ensino, pesquisa e
extensão, perfazendo uma área total edificada de aproximadamente 28,4 mil m².

Sobre a estrutura edificada, são 5 unidades prediais direcionadas ao uso acadêmico
com disponibilidade de 120 salas de aula, 31 salas disponíveis para aulas práticas
(laboratórios) e salas de apoio, 6 espaços destinados a secretaria e diretoria, 17 para a
coordenação, 3 centrais de cópias e encadernação, 29 banheiros com acesso para
portadores de necessidades especiais além de elevadores, rampas de acesso com
disponibilidade de cadeira de roda e piso tátil. Em 2018, foram construídos rampa e piso
tátil na nova central de atendimento ao aluno.
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Sobre a estrutura edificada em geral, atualmente, o UNIFEMM dispõe de uma unidade
predial composta por 01 auditório principal, com capacidade para 520 lugares com
poltronas fixas acolchoadas, sendo 12 lugares para portadores de necessidades
especiais, 01 mini auditório para 137 lugares, sendo 02 lugares destinados aos
portadores de necessidades especiais e uma sala multiuso destinada ao Ensino a
Distância com 90 lugares. Estes espaços, em 2018, prestaram grandes serviços à
comunidade interna e externa. Quanto ao atendimento do Auditório, foram 59 eventos
para comunidade interna e 107 eventos para a comunidade externa. Já no mini auditório
foram 74 atendimentos e na sala de EAD foram exercidas 186 atividades como aula,
palestras, cursos e seleção de candidatos no vestibular.
Quanto aos locais destinados à convivência, no que se refere à alimentação, o
UNIFEMM conta com dois pontos principais de alimentação, uma cantina de 161 m² de
salão, acrescida de 115 m² de cozinha, oferecendo lanches e refeições durante todo o
período letivo, e uma lanchonete de 40 m², acrescida de área externa de 304 m² com
banheiro masculino e feminino, todas as adaptações para portadores de necessidade
especiais, atendendo eventos internos e externos.

Para os espaços destinados à prática de esportes, dispõe-se do Centro Esportivo
UNIFEMM (CEU). O Centro Esportivo é destinado a eventos internos e externos, apto a
sediar competições oficiais de esportes especializados de médio porte, congressos,
eventos didático-pedagógicos e esportistas. O CEU detém gerador de energia ao lado da
subestação elétrica, abrangendo a proteção e suporte, também ao auditório, pista de
atletismo e estacionamentos em geral.

Entre as atividades esportivas desenvolvidas neste espaço, estão o futebol, a corrida de
100 e 200 metros, salto à distância, arremesso de peso e salto com vara, judô, karatê,
vôlei. Em 2018, foram 218 atendimentos, sendo 149 à comunidade interna e 69 à
comunidade externa. O CEU disponibiliza atualmente 2.900 lugares, sendo 300 com
cadeiras exclusivas para acomodação e 2.600 lugares em arquibancadas. O centro
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esportivo também conta com outros 20 lugares para portadores de necessidades
especiais.

O CEU contempla os seguintes Espaços Didático-Pedagógicos e Esportistas:

I - Um ginásio poliesportivo, com quadra de tamanho: 26,00 x 46,00 m, para modalidades
dos esportes: Futsal, Basquete, Vôlei e Handebol. Este ginásio é composto por:

a.

02 espaços com 220 m² cada, contendo: espaço destinado à área de
convivência, lanchonete/cantina; 04 espaços de sanitários, sendo que cada um
contém 05 banheiros masculinos e 05 banheiros femininos e ainda sanitários
para Portadores de Necessidades Especiais (PNEs);

b.

Área de vestiário para atletas, contendo 02 espaços: o primeiro com 04 Box de
sanitário e 01 sanitário para PNEs e o segundo com 04 Box para chuveiro e 01
Box de chuveiro para PNEs;

c.

01 espaço com 10 lavatórios;

d.

01 sanitário para juízes, contendo bancada com 02 lavatórios, 01 chuveiro e 01
sanitário;

e.

02 áreas/depósitos destinados a guardar materiais pertencentes às equipes de
esporte;

f.

Palco, com 437m², contendo nas 02 laterais do palco 02 camarins masculinos
e 02 femininos, contendo em cada um: 02 sanitários e 02 chuveiros e bancadas
com 04 lavatórios, e ainda sanitários e chuveiros para PNEs.

g.

03 salas privativas destinadas à imprensa, instaladas nas laterais os sanitários
masculino e feminino;

h.

01 espaço fitness/Sala de Musculação - Laboratório de Estudos do
Movimento/LEM e Sala de avaliações físicas, com 2,00m x 4,90m = 9,80 m²;

i.

Sala de Múltiplas Atividades I (ginástica esportiva e ginástica geral);

j.

Sala de Múltiplas Atividades (Dança, lutas, capoeiras e culturas Afrobrasileiras);

k.

Sala de Aula, com 4,90m x 8,50 = 41,65 m²;
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l.

01 área externa descoberta, destinada a eventos culturais ao ar livre, em frente
a Laboratório de Estudos dos Movimento/LEM, medindo 24,40m x 25,0m =
610,00 m², com muro e treliças nas duas laterais, e piso Intertravado;

m.

01 sala de administração, medindo 85,00 m²;

n.

02 espaços para bilheterias, com quatro guichês cada,

o.

02 coberturas para entrada do CEU/UNIFEMM, com 06 catracas.

p.

Rampa de acesso à pista para portadores de necessidade especiais.

II - Fora do Ginásio, outra área destinada ao esporte, com arquibancada com capacidade
para 1.000 pessoas, composta de:

a. Campo de Futebol Society, gramado, medindo 44,30m x 78,80m;
b. Pista de Atletismo: com 222 m de extensão, com uma área reta de 128 m e uma
pista de saltos de 7,0 m;
Sobre as condições de Acesso e Segurança, o campus é dotado de três entradas
principais para veículo de professores, alunos e coletivos. Ao todo são 180 vagas para
professores e funcionários, 38 vagas para ônibus e vans escolares, 350 vagas para
alunos em pátio asfaltado, 200 vagas em estacionamento de brita ao lado do Centro
Esportivo e 130 vagas para motocicleta, todos com redutores de velocidade. A entrada
de professores e alunos é separada e cada uma conta com guarita e funcionário, além
de 2 seguranças no pátio de estacionamento dos discentes. Para portadores de
necessidades especiais são ao todo 7 vagas para alunos e funcionários.

Para acessar a área interna do UNIFEMM, os estudantes devem passar por catracas
utilizando de cartão magnético ou apresentação pessoal na guarita que fica ao lado das
catracas. Atualmente, são 8 catracas, situadas à entrada do campus, que dão acesso ao
Centro Esportivo UNIFEMM e demais prédios da instituição. As catracas também
objetivam controlar o acesso nos eventos esportivos desenvolvidos e acesso de alunos
ao campus. Cabe destacar que todo espaço é certificado como seguro pelo Corpo de
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Bombeiro Militar de Minas Gerais e atestado pelo alvará de funcionamento concedido
pela Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/MG.

Pensando na área acadêmica, uma estrutura muito importante que possibilita o
aprendizado e facilita o acesso ao conhecimento é a Biblioteca. Este espaço está
estruturado em uma Biblioteca Central e funciona em espaço próprio, adaptado para o
funcionamento de diversos setores: processamento técnico, área de acervo geral,
empréstimo de exemplares, guarda-volumes, periódicos, multimídias, coleções especiais
e raras, hemeroteca, mapoteca, área para estudos individuais, para estudos em grupo,
ala de pesquisa e consulta e internet. A área total construída é de 1.323 m² divididos em
dois pavimentos.

No primeiro piso, Hall de entrada com 4 módulos de guarda-volumes, sendo 30
escaninhos em cada, totalizando 120 escaninhos disponibilizados aos usuários, 2
bebedouros com instalações para PNEs e 2 banheiros (um masculino e outro feminino)
adaptados para PNEs, escada, rampa para o acesso ao segundo piso e piso tátil que
possibilita melhor locomoção de pessoas portadoras de necessidades especiais. A área
de atendimento e serviços administrativos conta com 2 balcões, com 7 computadores
utilizados para atendimento aos usuários (empréstimo, devolução, renovação e
conferência), 4 estantes dos materiais multimídia (CDs e DVDs), 5 estantes para
trabalhos acadêmicos e folhetos, 3 computadores administrativo, 4 mesas para serviços
administrativos, área de acesso à Internet com 2 computadores de pesquisa ao acervo e
7 computadores de acesso à Internet. O acervo possui área de 273 m², com 303 estantes.
A Biblioteca conta com 4 salas para estudo em grupo, cada uma com 12 cadeiras, quadro
branco e instalações para computadores dos usuários. Para o estudo individual, são
reservadas 34 cabines equipadas com mesa e cadeira. No setor de periódicos, uma área
com 32 estantes de 1 face e 10 estantes dupla face, 13 mesas com 52 cadeiras, 4
arquivos de aço da Hemeroteca e 1 computador. A área de serviços administrativos
possui 2 computadores e 1 impressora, 3 mesas, 7 cadeiras, 1 estante, 6 armários, 1
copa e 2 banheiros (01 masculino e 01 feminino). No segundo piso, existe a área de
processamento técnico, com 63m², com 40 estantes.
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Atualmente, trabalham na biblioteca 10 funcionários, sendo 02 bibliotecários e 8
auxiliares que, juntos, realizam os serviços de empréstimos, renovações e devoluções,
empréstimo entre bibliotecas, referência, organização e conferência do acervo, circulação
de sumários, exposição de murais, Hemeroteca, visita orientada, programa de comutação
bibliográfica (comut), pesquisas a bases de dados, apoio na elaboração e normalização
de trabalhos acadêmicos.

O acesso ao acervo da Biblioteca é livre. O acervo é organizado pela Classificação
Decimal de Dewey (CDD), obedecendo ao padrão de catalogação Anglo-Americano
(AACR2) e informatizado pelo sistema de gerenciamento de bibliotecas Pergamum. Os
usuários podem acessá-lo via Internet ou em terminais de consulta instalados na
Biblioteca. O empréstimo, devolução, renovação e reserva de obras também estão
informatizados e a Biblioteca participa de convênios com outras bibliotecas de forma
integrada a várias bibliotecas virtuais.

Quanto à política de atualização e expansão do acervo, esta é voltada para o
desenvolvimento de coleções bibliográficas e audiovisuais atualizadas e adequadas aos
programas dos cursos da Instituição, aos projetos de pesquisa e às atividades de
extensão. A Biblioteca possui verba própria destinada pela Instituição para proceder à
aquisição dos vários suportes informacionais.

A rotina de atualização do acervo começa com o envio, semestral, pela Biblioteca, de
carta aos professores acompanhada de catálogos de obras atualizados e modelo de
planilha para preenchimento com as obras pretendidas. Na carta está sugerida a
quantidade de exemplares tanto para a bibliografia básica como para a complementar.
Os alunos participam do processo por intermédio da Caixa de Sugestões. Essas, depois
de avaliadas, são inseridas na listagem para aquisição. Outro procedimento adotado na
atualização do acervo é a verificação das bibliografias das disciplinas ministradas pelos
professores, adquirindo o que, por ventura, ainda não faz parte do acervo da biblioteca,
em número adequado para atender à demanda do corpo docente e discente. Após a
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coleta das indicações, é elaborada uma lista padronizada para cotação de preço junto
aos fornecedores. A aquisição é feita conforme disponibilidade das obras nas editoras e
após análise e aprovação da Pró-reitora Acadêmica e Financeira. No decorrer do ano,
outras sugestões podem ser feitas pelos coordenadores, professores e alunos, sendo
que as obras são adquiridas de acordo com a necessidade de atualização das áreas,
respeitada a programação orçamentária para esse fim. Também é utilizado, como fonte
de sugestão de aquisições, o atendimento ao público e empréstimo entre bibliotecas, que
fornecem indicações sobre materiais que são procurados pelos usuários, mas
inexistentes na unidade.

Em 2018, foram investidos aproximadamente R$ 115.173,00 em aquisição de livros
físicos e on-line. Atualmente, a biblioteca conta com 112.020 volumes, o que significa um
aumento de 1.759 novos livros, variação de 1,59% no número de exemplares
comparando com o balanço anual de 2017. Quanto ao acervo virtual, a biblioteca conta,
ainda, com acesso a aproximadamente mais de 7.600 títulos de edições atualizadas das
diversas áreas do conhecimento, em formato digital, das Biblioteca Virtual Universitária
3.0 - Pearson, destinados aos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela IES.
Após a incorporação dos dados informados, a TAB. 25 ilustra o acervo de acordo com as
áreas do conhecimento, de acordo com o balanço anual de 2018.
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Área (CNPQ)

Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências da Saúde
Ciências Exatas e da terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais e Aplicadas
Engenharias / Tecnologia
Linguística Letras e Artes
Multidisciplinar
Sub-Total

Tabela 25 - Balanço anual de 2018 sobre o acervo da biblioteca do UNIFEMM
Publicações
seriadas
Outros Materiais
Materiais
Heme
1
Livros
impressas/eletrônica
impressos3
multimídia4
s
rotec
a2
Título Exemplare Título
Título Exemplare Título Exemplare
Exemplares
s
s
s
s
s
s
s
177
389
7
152
0
24
24
28
58
485
1.466
16
371
0
18
20
63
124
823
2.758
50
854
756
93
124
51
135
1.799
6.774
27
983
0
318
533
39
72
7.351
15.975
138
4.181
1.637
165
205
163
186
11.30
34.052
408
14.737
1.100
772
900
317
535
9
591
4.618
46
1.890
449
27
29
41
168
5.070
8.660
60
963
145
65
80
72
108
0
0
114
5.809
0
0
0
0
0
27.60
74.692
866
29.940
4.087
1.482
1.915
774
1.386
5

E-books Biblioteca Virtual
Pearson

7.606

Total geral

35.21
1

Materiai
s
online5

74.692

866

29.940

4.087

1.482

1.915

8.380

1.386

Livros Impressos
Hemeroteca. Em 2018 passamos a contar com as bases de dados de todos os jornais assinados exceto o Sete Dias.
3
Apostilas, Dissertações/Teses, Folhetos, Mapas, Relatórios, TCC - Graduação, TCCP - Pós-Graduação, Trabalho de Graduação.
4
CDs, DVDs.
5
Dissertações/Teses On-Line, E-book, TCC - Graduação On-Line.
2

Total
Exemplare
s

245
582
1.777
2.184
9.457
13.91
4
1.157
5.413
114
34.84
3

623
1.981
4.627
8.362
22.184
51.324

Títulos
9
0
4
1
3
8
3
1
0
29

7.154
9.956
5.809
112.020

7.606

Fonte: UNIFEMM, Biblioteca, 2018.
1

Total
Título
s

29

34.84
3

112.020

Nos serviços e informatizações, houve renovação do contrato da Biblioteca Virtual
Pearson, atualização dos módulos do Sistema Pergamum, implantação do módulo
biométrico para empréstimos do sistema Pergamum, orientação na normalização de
aproximadamente 300 trabalhos acadêmicos, normalização de publicações institucionais
(Revista Maestria, Revista Referência e Cadernos Saberes), desenvolvimento do
Repositório Institucional para disponibilização on-line dos trabalhos acadêmicos
(Dissertações e TCCs de graduação).

Com essa estrutura, a Biblioteca presta alguns serviços como Empréstimos, renovações
e devoluções, Referência, Organização e conferência do acervo, Circulação de sumários,
Exposição de murais, Hemeroteca, Visita orientada, Programa de Comutação,
Bibliográfica - COMUT, Pesquisas às Bases de dados e Apoio na elaboração e
normalização de trabalhos acadêmicos. Entre esses, apresenta-se a quantificação de
alguns destes serviços:

● Empréstimos e renovações: 74.173
● Devoluções: 24.120
● Pesquisas internas - livros e demais acervos: 5.039
● Pesquisas internas - periódicos: 3.160
● Consultas em sites: 1.536
● Exibições em listas do site: 113.597
● Usuários com Visualizações sobre a Biblioteca Virtual Pearson: 1.005
● Quantidades de acessos na Biblioteca Virtual Pearson: 5.119
● Visualizações sobre a Biblioteca Virtual Pearson: 317.571
● Total de serviços prestados: 545.320
Quanto a estrutura informatizada, atualmente, o UNIFEMM conta com 8 laboratórios
de informática, totalizando 162 computadores com acesso à internet, distribuídos entre
laboratórios de informática, empresa simulada e Rede UAITEC. Os recursos tecnológicos
atuais são diversos e possibilitam várias formas de interações entre seus usuários. No
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ano de 2018, os softwares utilizados nos computadores passaram por atualizações de
versão facilitando e melhorando o acesso à informação, via internet.
Ainda sobre a estrutura da informatização, em 2018, a rede Wireless atendeu
satisfatoriamente 600 acessos simultâneos com qualidade. Houve ampliação do Wi-fi no
auditório e na sala do EaD.

No que se diz respeito às aulas práticas, atualmente, o UNIFEMM conta com total de 49
laboratórios de aula prática. Os espaços são compartilhados entre os cursos, sendo
utilizados para disciplinas distintas e possuem material necessário para demanda de
todas as disciplinas por curso. O QUADRO 46 ilustra a listagem dos laboratórios por
disciplinas ou cursos.
Quadro 46 – Relação de Laboratórios por disciplinas
Quantidade
Laboratório
Disciplinas Beneficiadas
de Salas
Física I – Mecânica; Física II – Rotação, Ondas e Ótica;
Física II – Eletromagnetismo; Física IV – Termodinâmica;
Física e Prototipagem
02
Ciências e tecnologia dos Materiais; Elementos de
Máquinas; Sistema de Desenvolvimento de Novos
Produtos.
Introdução a Computação; Métodos Numéricos;
Informática
05
Estatística; Controle Estatístico da Qualidade; Pesquisa
Operacional Desenho Técnico.
Química Geral; Química Orgânica Aplicada; Química
Inorgânica; Química Analítica Qualitativa e Quantitativa;
Química
05
Bioquímica Básica; Perícia Ambiental; Química Básica;
Físico Química II; Bromatologia; Microbiologia de
Alimentos.
Laboratório de Desenho
02
Desenho Técnico Mecânico; Desenho Projetivo.
Técnico
Laboratório de Fluídos e
01
Fenômenos de Transporte; Termodinâmica; Hidráulica.
Ciências Térmicas
Laboratório de Usinagem e
01
Tecnologia Mecânica; Soldagem.
Soldagem
Laboratório de Usinagem
01
Tecnologia Mecânica; Metrologia.
CNC
Laboratório de
Ciências e tecnologia dos Materiais; Metalografia e
Metalografia e Ensaios de
01
Metalurgia Física; Fundamentos de Metalurgia Física;
Tração/Compressão
Resistência dos Materiais; Propriedades do concreto
Laboratório de ElétricaCircuitos Elétricos; Eletrotécnica; Eletrônica Industrial;
01
Eletrônica
Eletrônica Analógica; Eletrônica Digital.
Laboratório de tratamento
01
Tratamentos de Minérios; Metalurgia dos Não Ferrosos.
de Minérios
Materiais de Construção Civil I; Materiais de Construção
Laboratório de Materiais de
01
Civil II; Estruturas do Concreto I; Estruturas do Concreto
Construção Civil
II.
Laboratório de Topografia
01
Topografia

183

Laboratório
Laboratórios de Esquemas
e Proteção
Laboratório de Tecnologia
de Materiais e
Equipamentos
Laboratórios de Ensaios
Elétricos
Laboratórios de Práticas
de Eletrotécnica e
Eletrônica
Laboratório de simulador
de Usina
Laboratório de Máquinas
Elétricas
Laboratório de Materiais
Elétricos
Laboratório de rede de
distribuição
Laboratório RDS - Rede de
Distribuição Subterrânea
Laboratório SD
Subestação Didática
Laboratório de Instalações
de Medidores
Laboratório de Simulador
de SEP (Sistema Elétrico
de Potência)
Galpão Multiuso com usina
de 72 KW
Laboratório de Sistemas
de Medição e Distribuição
Laboratório de Mecânica
dos Solos
Laboratório de Engenharia
da Biomassa
Laboratório de Anatomia

Quantidade
de Salas

Disciplinas Beneficiadas

01

Equipamentos Elétricos e Sistemas de Proteção.

01

Materiais Elétricos; Fontes Alternativas e Gestão de
Energia.

01
01
01
01
01

Materiais Elétricos; Medidas, Ensaios e Técnicas de Alta
Tensão; Instrumentação e Controle de Processo.
Eletrotécnica: Análise de Circuitos; Eletromagnetismo;
Eletrônica Básica; Eletrônica Digital; Eletrônica de
Potência.
Máquinas Elétricas e Transformadores; Máquinas
Hidráulicas e Usinas Elétricas.
Máquinas Elétricas e Transformadores; Máquinas
Hidráulicas e Usinas Elétricas; Geração de Energia.
Materiais Elétricos; Medidas, Ensaios e Técnicas de Alta
Tensão.

01

Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica.

01

Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica.

01
01

Subestações Elétricas; Automação; Redes Inteligentes
Smart Grid.
Instalações Elétricas Prediais e Industriais; Medidas,
Ensaios e Técnicas de Alta Tensão.

01

Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica.

01

Máquinas Hidráulicas e Usinas Elétricas

01

Instalações Elétricas Prediais e Industriais; Medidas,
Ensaios e Técnicas de Alta Tensão.

01

Mecânica dos Solos

01
01

Laboratório de Biologia
Geral

01

Laboratório de Fisiologia

01

Laboratório de ETPS
(simulação)

01

Laboratório de Técnica
Dietética

01

Laboratório de Desenho
Técnico

04

Siderurgia de Processos de Redução; Fenômenos de
Transporte; Eletrotécnica.
Anatomia.
Parasitologia; Citologia e Histologia; Microbiologia;
Ecologia Geral; Microbiologia Ambiental; Parasitologia;
Microbiologia de alimentos; Microbiologia Básica;
Limnologia; Biologia celular; Ciências e Biologia.
Biologia dos Cordados; Paleontologia; Biologias das
Fanerógamas e Invertebrados; Fundamentos do
Condicionamento Físico.
Fisiologia; Biossegurança e controle de infecção; E.S.
Saúde do Idoso; Estágio Supervisionado; E.S. Saúde do
Adulto; Introdução a Enfermagem; P.I. Saúde da Mulher e
RN; Urgência e Emergência; Fundamentos de
Enfermagem; P.I. Saúde do Adulto com Agravo;
Enfermagem em Terapia Intensiva; Fisiologia; P.I. Saúde
da Mulher; Semiologia e P.I. Saúde do Adulto; P.I. Saúde
do Adulto; ETPS Saúde do Idoso; E.S. Saúde do
Adolescente e Fisiologia.
Nutrição Dietética em Enfermagem; Técnica Dietética e
Nutrição Dietética em enfermagem.

Oficina de Representação Gráfica 1; Oficina de
Representação Gráfica 2; Projeto de Arquitetura 1 -

184

Laboratório

Quantidade
de Salas

Disciplinas Beneficiadas

Habitações; Projeto de Arquitetura 2 - Edificações de
Pequeno Porte; Projeto de Arquitetura 3 – Interiores;
Projeto de Arquitetura 4 – Edificações de Médio Porte;
Oficina Integrada de Intervenções Urbanas 1 – Bairro;
Oficina Integrada de Intervenções Urbanas 2 - Cidade
Projeto de Arquitetura 1 - Habitações; Projeto de
Arquitetura 2 - Edificações de Pequeno Porte; Projeto
de Arquitetura 3 – Interiores; Projeto de Arquitetura 4 –
Laboratório de Maquetes
01
Edificações de Médio Porte; Oficina Integrada de
Intervenções Urbanas 1 – Bairro; Oficina Integrada de
Intervenções Urbanas 2 – Cidade
Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo; Topografia;
Geomorfologia; Projeto de Arquitetura 1 - Habitações;
Projeto de Arquitetura 2 - Edificações de Pequeno
Porte; Projeto de Arquitetura 3 – Interiores; Projeto de
Arquitetura 4 – Edificações de Médio Porte; Tecnologia
das Edificações 1; Tecnologia das Edificações 2;
Canteiro Experimental
01
Tecnologia das Edificações 3; Paisagismo; Conforto
Ambiental 1; Conforto Ambiental 2; Revitalização de
Áreas e Edifícios Degradados; Teoria e História de
Arquitetura e Urbanismo 1; Teoria e História de
Arquitetura e Urbanismo 2; Teoria e História de
Arquitetura e Urbanismo 3; Teoria e História de
Arquitetura e Urbanismo 4;
Fonte: UNIFEMM, Coordenação de Laboratórios, 2018.

Ainda sobre os Laboratórios, em 2018, foram adquiridas um Torno CNC de bancada com
movimentação nos eixos Z e X automáticos, controle de compensação de avanço em
função da rotação, um sistema controlado por computador através de interface de
comunicação em porta paralela via serial DB25, compatível com manufatura integrada
por computador, através de sistemas CAM/CNC e CAD/CAM/CNC. Este será utilizado
para desenvolvimento de práticas, pesquisas e projetos integradores para as disciplinas
correlatas dos cursos das Engenharias. E ainda a aquisição da Cortadora Laser –
Automatisa Dua – permitindo que os trabalhos manuais, como é o caso de produção de
maquetes, fossem concluídos com maior celeridade e precisão, podendo alcançar níveis
profissionais. Além disso, esta ferramenta permite auxiliar na produção de artefatos
gráficos, como é o caso de placas, sinais, letreiros, mapas, entre outros.

No que se refere aos resultados da Autoavaliação Institucional, quanto à dimensão 7
Infraestrutura, observa-se a existência de 7 quesitos. 5 (71%) deles – Biblioteca,
Infraestrutura em geral, Acessibilidade, Segurança e Laboratórios – tiveram a maior
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marcação em ‘Potencialidade’, bem como sua variação, além de se encontrarem no tercil
superior. O quesito TICs teve a sua variação nula, ocupando a posição 10/27,
encontrando-se no tercil intermediário. Já o quesito Salas de Aula teve a sua maior
marcação em ‘Fragilidade’, assim como a sua variação, ocupando a última posição
(27/27) e, consequentemente, alocando-se no tercil inferior, conforme QUADRO 47.

Quadro 47 – Ranking geral da AAI a partir da quantidade de marcações por quesito
Ponto
Eix Dimensã
Variaçã
Posiçã
Quesito
P
F
D
de
o
o
o P-F
o
atenção
5
7
Biblioteca
839
103
46
736
1
5
7
Infraestrutura
496
174
48
322
2
5
7
Acessibilidade
339
97
68
242
4
5
7
Segurança
447
213
61
234
5
5
7
Laboratórios
414
253 137
161
7
5
7
TICs
239
239
90
0
10
5
7
Salas de Aula
221
640
45
-419
27
1
Fonte: UNIFEMM, CPA, Autoavaliação Institucional, 2018.

No que diz respeito aos resultados da Avaliação de Curso de Graduação, quanto à
dimensão 7 Infraestrutura e à dimensão 3 Infraestrutura, verifica-se a existência de 6
quesitos. 5 (83%) deles – Biblioteca, Infraestrutura em Geral, Acessibilidade, Laboratórios
e TICs – obtiveram maiores marcações em ‘Potencialidade’, bem como as suas
variações, sendo que os quatro primeiros se encontram no tercil superior e o último no
tercil intermediário. 1 (17%) quesito – Salas de Aula – teve a sua maior marcação em
‘Fragilidade’, o mesmo acontecendo com a sua variação. Com a posição 20/20 ficou
alocado como o primeiro ponto de atenção do tercil inferior, conforme QUADRO 48.
Quadro 48 – Ranking geral da avaliação a partir da quantidade de marcações por quesito
Eix Dimensã Dimensã
Variaçã Posição/pont
Quesito
P
F
D
o
o AAI
o AC
o P-F
o de atenção
5
7
3
Biblioteca
724 82
39
642
1
Infraestrutur
14
5
7
3
414
43
268
2
a
6
Acessibilidad
5
7
3
278 75
61
203
3
e
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5

7

3

Laboratórios

325

5

7

3

TICs

204

Salas de
205
Aula
Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Curso, 2018.
5

7

3

22
5
18
1
53
1

128

100

5

77

23

9

38

-326

20

Quanto à Avaliação de Curso de Pós-Graduação, em 2018, a turma do Mestrado em
Biotecnologia e Gestão da Inovação respondeu ao questionário que objetivava verificar,
dentre outras informações, a percepção do aluno que se formava sobre a estrutura do
curso. Neste questionário houve indagações sobre as condições físicas e ambientais,
condições de equipamentos audiovisuais e acervo bibliográfico. A distribuição de
satisfação do corpo discente está relacionada a uma escala de 1 a 5, onde 5 é o maior
grau de satisfação. A percepção do corpo discente está ilustrada na TAB. 26.
Tabela 26 - Questões da Avaliação de Curso da Pós-Graduação 2018

As condições físicas/ambientais foram
adequadas
1
2
3
4
5
NS
Os equipamentos audiovisuais da sala de
aula facilitaram a aprendizagem?
1
2
3
4
5
NS
O acervo da biblioteca é adequado ao
curso?
1
2
3
4
5
NS

%
0,00
0,00
14,3
42,9
42,9
0,00
%
0,00
0,00
0,00
14,3
85,7
0,00
%
0,00
0,00
28,4
28,6
3,0
0,00

Fonte: UNIFEMM, CPA, Avaliação de Curso, Pós-Graduação, 2018.
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Pode-se identificar com a TAB. 26, utilizando o somatório do percentual sobre os
conceitos 4 e 5, que mais de 85% dos alunos estão satisfeitos com as condições físicas
e ambientais do curso e 14% atribuiu conceito 3. Quanto aos equipamentos audiovisuais
disponíveis em sala de aula, somando os conceitos 4 e 5, todos os alunos entenderam
que os mesmos facilitaram, o processo de aprendizagem. Por fim, na questão sobre a
adequação do acervo da biblioteca, cerca de 72% dos alunos atribuiu conceito 4 e 5 e
em torno de 28%, conceito 3. Verifica-se que, após a análise das questões, todas elas
possuem percentual considerável de satisfação (conceitos 4 e 5) sobre a visão do corpo
discente do curso de Mestrado em Biotecnologia e Gestão da Inovação.
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES

Nesta seção, é apresentada uma análise diagnóstica do UNIFEMM a partir dos dados,
informações e ações desenvolvidas por esta IES em 2018, explicitando os avanços e os
desafios enfrentados.

Esta análise é feita buscando apresentar o diagnóstico das ações, por meio dos 5 eixos
e das 10 dimensões do SINAES, e de sua conciliação com as 24 metas do PDI 2018202223 priorizadas para 2018.
4.1 Diagnóstico das Ações em 2018 a Partir do Desdobramento das Metas do PDI
2018-2022

Conforme já evidenciado neste relatório na seção 3 Desenvolvimento, quando se
apresentou a Dimensão 1 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional no Eixo
Desenvolvimento Institucional, as metas estabelecidas no PDI 2018-2022 foram
desdobradas em 37 metas, sendo que 24 foram distribuídas para o ano de 2018,
apresentando 29 indicadores, já que algumas metas possuem mais de um indicador. O
balanço de cumprimento das 24 metas e de seus 29 indicadores pode ser visualizado no
QUADRO 49.
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O PDI 2018-2022 apresenta 37 metas anualizadas.

Quadro 49 – Balanço de Cumprimento das metas do PDI 2018-2022 em 2018

Eixo

1
Planejamento
e Avaliação
Institucional

Dimensão

Meta
Meta 31 – Autoavaliar o
UNIFEMM, fortalecendo, de
forma crescente, a
participação da comunidade
acadêmica, divulgando os
resultados dos processos
avaliativos, publicizando os
planos de melhoria e
garantindo a apropriação
dos desdobramentos por
todos os atores envolvidos

Indicador

Número de
processos
autoavaliativos
realizados

201
8

6

Desempen
ho

Justificativa

100%

Foram desenvolvidos os
processos previstos de
autoavaliação:
Institucional, de Curso, de
Professor/Tutor, de
Ingressante, do Ambiente
Virtual e de Aprendizado e
Material Didático

Não houve processo de
recredenciamento, em
2018. O pedido de
reconhecimento do curso
de Arquitetura e
Urbanismo foi
tempestivamente
requerido junto ao MEC.
As ações relativas ao
ENADE foram
desenvolvidas da forma
planejada

8
Planejamento
e Avaliação

1
A Missão e o
PDI

Meta 32 – Analisar e
divulgar todos os resultados
externos, garantindo o
processo de construção de
melhoria e de manutenção
de suas potencialidades

Percentual dos
processos
desenvolvidos
(Recredenciamen
to Institucional,
Reconhecimento
e Renovação de
Curso, ENADE,
CPC, IDD, IGC)

100

100%

Meta 1 – Disseminar a
missão, a visão e os valores
institucionais na

Número de
eventos com
apropriação
deste tema

2

100%

Uma vez concluída a
elaboração do PDI, as
suas definições
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Eixo

Dimensão

Meta

201
8

Desempen
ho

comunidade administrativa
e acadêmica

2
Desenvolvime
nto
Institucional

Meta 2 – Avaliar e revisar o
PDI

2
Desenvolvime
nto
Institucional

Indicador

Meta 19 – Estruturar
programa de RS UNIFEMM
sob a marca PROJETO
UNIFEMM SOLIDÁRIO,
com formato padronizado e
cadastramento na ABMES
(Selo de Responsabilidade
Social), nas áreas de
educação, esportes e
voluntariado
3
Responsabilid
ade Social da
Instituição

Justificativa
estratégicas foram
compartilhadas com a
comunidade interna nos
eventos de abertura e
encerramento do segundo
semestre de 2018

Revisão anual do
PDI realizada

Número de
projetos e
programas
aprovados/em
andamento
integrados no
programa

1

3

100%

O PDI foi reelaborado em
2018

166%

Foram aprovados os
seguintes projetos: 1. Escola
Unifemm de Voleibol, Ano II,
2017/2018, no valor de R$
218.026,53, com incentivo da
OMR Componentes e Auto
Forjas, e com metodologia
SADA Vôlei; 2.Escola
Unifemm de Voleibol, Ano III,
2018/2019, no valor de R$
294.265,33, com incentivo da
Brennand Cimentos e apoio
da OMR Componentes,
SADA Vôlei e Auto Forjas; 3.
Escola de Esportes Unifemm
(judô, xadrez, futsal) 2019,
no valor R$ 268.640,99, com
incentivo da OMR
Componentes e Auto Forjas
e apoio da Brennand
Cimentos; 4. Ginásio
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Eixo

Dimensão

Meta

Indicador

201
8

Desempen
ho

Justificativa
Poliesportivo UNIFEMM, com
valor autorizado para
captação de R$
1.280.159,56; 5. Projeto II de
Revitalização do Teatro
Redenção, no valor de R$
50.000,00, captados pelo
Fundo Estadual de Cultura FEC em execução – com
prazo final 30.05.2019.

Meta 3 – Garantir a
obtenção de conceito
satisfatório nos processos
avaliativos externos
Meta 4 – Consolidar, sem
expansão até 2020, a oferta
de cursos de graduação na
modalidade presencial

Percentual de
execução da
etapa de
cadastramento
na ABMES para
obtenção do Selo
de RS
Percentual de
cursos com CPC
maior ou igual a
3
Percentual de
processos
avaliativos com
CC 4
Número de
cursos
presenciais
ofertados

100

100%

Como tem sido feito
regularmente, em
setembro de 2018, foram
cadastrados os programas
na ABMES para obtenção
do Selo de RS.

100

100%

Percentual mantido sem
alteração em 2018.

100%

Não houve processo
avaliativo em 2018,
permanecendo índice
superior ao projetado.

100%

Foram ofertados cursos no
número determinado, sem
expansão

70

16
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Eixo

3
Políticas
Acadêmicas

Dimensão

2
Políticas para
o Ensino, a
Pesquisa e a
Extensão

Meta

Indicador

Meta 7 – Implantar
disciplinas semipresenciais
em cursos presenciais, até
o limite legal
Meta 8 – Consolidar o
processo de formação dos
discentes por habilidades e
competências, com
aprendizagem por meio de
metodologias inovadoras e
diferenciadas

Percentual de
cursos com
disciplinas SP no
limite legal

Meta 9 – Ampliar o portfólio
de cursos de graduação
EaD

Percentual de
cursos com
aprendizagem
por habilidades e
competências
implantadas;
Cursos de
bacharelado e
superiores
tecnológicos
ofertados na
modalidade EaD

201
8
60

100

3

Desempen
ho

Justificativa

100%

10 cursos, ou 62,5% do
total, já estão com o limite
legal implantado

100%

Em todos os cursos, os
planos de aprendizagem
de todas as disciplinas
foram definidos com base
nas habilidades e
competências a serem
desenvolvidas.

100%

Foram ofertados os cursos
de Ciências Biológicas
(Bacharelado), Engenharia
Ambiental e Sanitária e
Engenharia Metalúrgica

Meta 10 – Manter o
programa de Iniciação
Científica do UNIFEMM

Número de
estudantes
participantes do
programa, com
ou sem bolsa

10

340%

Foram ofertadas 10 bolsas
de IC UNIFEMM, 10
bolsas de IC FAPEMIG e
31 estudantes
participaram
voluntariamente, em 2018,
totalizando 51 envolvidos
em IC

Meta 11 – Ampliar
convênios e parcerias
relacionados a
pesquisas/soluções
corporativas, com

Número de
projetos de
pesquisa, pósgraduação e
extensão
submetidos a

5

200%

10 projetos de parceria
foram submetidos a fontes
externas de financiamento
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Eixo

3
Políticas
Acadêmicas

Dimensão

Meta

Indicador

2
Políticas para
o Ensino, a
Pesquisa e a
Extensão

ampliação de fontes de
financiamento de projetos

agências de
fomento e outras
fontes

Meta 12 – Ampliar os
grupos de pesquisa
interinstitucionais
multidisciplinares através da
articulação entre
professores do UNIFEMM e
outras IES
Meta 14 – Manter o número
de convênios e parcerias
nas linhas de pesquisa da
Pós-graduação Stricto
Sensu com instituições
nacionais e internacionais

Número de
grupos de
pesquisa
articulados

201
8

3

Desempen
ho

Justificativa

500%

15 projetos de pesquisa
em andamento estão
sendo realizados em
grupos interinstitucionais
articulados.

Número de
Convênios ativos

21

100%

O UNIIFEMM mantém 16
parcerias nacionais e 5
parcerias internacionais
vinculadas a projetos de
pesquisa.

Meta 15 – Ampliar oferta de
cursos de pós-graduação
nas áreas acadêmicas do
UNIFEMM

Número de novos
cursos de pósgraduação
ofertados em
inovação e novas
demandas do
mercado, com
base em estudo
e análise de
viabilidade.

1

100%

Especialização em energia
fotovoltaica em EaD.

Meta 17 – Incentivar o
desenvolvimento do
empreendedorismo como
carreira

Número de
planos de novos
negócios gerados

8

100%

Foram gerados 6 planos
de negócio e 2 criações de
modelo de negócio.
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Eixo

Dimensão

3
Políticas
Acadêmicas
4
Comunicação
com a
Sociedade

9
Políticas de
Atendimento
aos
Estudantes

5
Políticas de
Pessoal

Meta

Indicador

Meta 22 – Reposicionar a marca
UNIFEMM, por meio de
estratégias de comunicação,
tornando-a mais contemporânea,
inovadora e com melhor imagem
percebida e mais próxima da
comunidade de Sete Lagoas e
Região.

Percentual de
execução da
etapa de
diagnóstico por
meio de pesquisa
quantitativa e
qualitativa
Percentual de
participação
mercado (market
share),
considerando o
número de
ingressantes,
comprovado por
pesquisa, do EaD
instituição

Meta 23 – Posicionar os
cursos a distância do
UNIFEMM como referência
em qualidade de ensino, em
Sete Lagoas e Região.

Meta 34 – Melhor as
práticas de atendimento
dentro da cultura de
relacionamento com o
aluno

Número de
capacitações
anuais realizadas

Meta 24 – Ajustar os quadros de
pessoal técnico-administrativo,
técnico-acadêmico e de docentes
à demanda real institucional

Percentual de
redução da
relação de
número de
funcionários
técnicoadministrativos

201
8

100

0,2
%

1

15%

Desempen
ho

Justificativa

100%

Foi realizada pesquisa
através do Instituto VER,
com diagnóstico elaborado
e discutido com a direção
superior e com todas as
direções acadêmicas

100%

O percentual de 0,2% não
foi uma projeção, mas o
levantamento real da
representatividade do
número de ingressantes
em 2018 em termos de
participação de mercado

100%

Foi realizada a
capacitação prevista de
equipe para atuação na
nova CAD.

80%

Ajuste progressivo do
quadro de pessoal técnicoadministrativo à demanda
real de 236 (2017) para
209 (2018), representando
uma redução de 12% no
período
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Eixo

Dimensão

Meta

por número de
alunos
Percentual de
redução da
relação de
número de
docentes por
número de
alunos

4
Política de
gestão
6
Organização e
Gestão

10
Sustentabilida
de Financeira

4

Indicador

201
8

Desempen
ho

15%

80%

Meta 25 – Modernizar a
estrutura organizacional do
UNIFEMM

Percentual da
estrutura
implantado

-

100%

Meta 37 – Ajustar
internamente a relação
receita e despesa em
função da realidade
econômica

Taxa de EBITDA
alcançada
(centro da meta,
var.2,0)

18

-139%

Justificativa

Ajuste progressivo do
quadro docente à
demanda real de 232
(2017) para 204 (2018),
representando uma
redução de 12% no
período
Embora seja uma meta de
2019, a Meta 25 foi
estruturada em 2018, com
a definição das premissas
da nova organização
administrativa do
UNIFEMM
Em 2018 atingiu-se um
EBITDA muito aquém do
projetado para o ano,
decorrente principalmente
da queda do número de
novos alunos entrantes e
pelos descontos (bolsas
diversas) que foram
necessárias para poder
criar um mínimo de
competitividade junto aos
concorrentes,
extremamente agressivos
no quesito preço. Com
isto, de forma totalmente
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Eixo

Dimensão

Meta

Indicador

201
8

Desempen
ho

Política de
gestão

10
Sustentabilida
de Financeira

5
Infraestrutura

7
Infraestrutura

Meta 37 – Ajustar
internamente a relação
receita e despesa em
função da realidade
econômica

Meta 26 – Estruturar novo
espaço para a Central de
Atendimento Discente, de
fácil acesso para os alunos
e com Implantação de
sistema integrado de
atendimento

Justificativa
atípica, o EBITDA de 2018
representou algo em torno
de 7% (negativo) da
receita bruta do exercício.
Em 2018, o UNIFEMM
conseguiu chegar a 4%. A
redução no número de
alunos da instituição foi
decorrente não da evasão
de alunos veteranos, mas
sim na baixa entrada de
novos alunos, sobretudo
pela forte crise econômica
no Brasil e em especial em
Sete Lagoas.

Taxa de evasão
máxima
alcançado
(centro da meta,
var.1,0)

6

120%

Taxa de
inadimplência
residual
alcançada
(centro da meta,
var.1,5)

5

100%

Taxa de inadimplência de
5.4%

100%

Embora seja uma meta de
2019, em 2018 o CAD foi
estruturado. A implantação
ocorreu março de 2019.

Percentual do
projeto da CAD
implantado

-
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Eixo

Dimensão

Meta

Indicador

Meta 28 – Concluir
implantação do projeto de
incêndio

Percentual de
cumprimento de
cronograma de
obra

Fonte: UNIFEMM, Relatório de Gestão, 2019.

201
8

20

Desempen
ho

Justificativa

100%

Essa métrica de 20% está
ajustada ao plano
negociado de obtenção do
AVCB de todo o campus
em 2022

Buscando-se metrificar o avanço que a Instituição alcançou em relação ao seu
desempenho em 2018, adota-se uma adaptação do critério de análise utilizado no
Relatório de Autoavaliação do UNIFEMM desde 2014, o qual pode ser visualizado na
QUADRO 50.

Quadro 50 - Métrica de análise de avanço

Percentual alcançado
Mais de 101
81-100
61-80
41-60
21-40
1-20
0-0,9
<0

Conceito
Extraordinário avanço
Enorme avanço
Muito avanço
Avanço
Pouco avanço
Pouquíssimo avanço
Estagnação
Retrocesso

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015.

Assumindo-se a métrica do QUADRO 49 e as 24 metas desenvolvidas em 2018 – das 37
estabelecidas no PDI 2018-2022 -, bem com os seus 29 indicadores, os quais serão a
referência de análise, observa-se que o UNIFEMM alcançou um ‘extraordinário avanço’
em 5 deles (17%), 21 (72%) com ‘enorme avanço’, 2 (7%) com ‘muito avanço’ e 1 (4%)
com ‘retrocesso’. Esse desempenho é apresentado no GRAF. 31.
Gráfico 31 – Desempenho alcançado pelo UNIFEMM,
por quantidade de metas e indicadores, em 2018
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Fonte: UNIFEMM, CPA, 2019.

A mesma avaliação, segundo os mesmos critérios, por Eixos do SINAES, é possível,
desde que se estabeleça, arbitrariamente, pesos iguais para todas as metas com seus
indicadores. Isso remete a uma conclusão que deve ser tomada em seus limites, não de
forma absoluta, mas como elemento referencial.
Nesse contexto, destaca-se com “extraordinário avanço” os Eixos 3 - Políticas
Acadêmicas e o 2 – Desenvolvimento Institucional com a performance média de 149% e
117%, respectivamente. Em seguida, verifica-se ‘enorme avanço’ nos Eixos 1 –
Planejamento e Avaliação e 5 – Infraestrutura com média de 100%, em ambos os casos.
Por fim, constata-se que o desempenho do Eixo 4 – Política de Gestão apresenta
‘avanço’, pela performance média de 57%. O desempenho do UNIFEMM, por Eixos, em
2018, pode ser visualizado no GRAF. 32.
Gráfico 32 – Desempenho alcançado pelo UNIFEMM, por Eixo,
Metas e Indicadores, em %, em 2018
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Fonte: UNIFEMM, CPA, 2019.

Diante desse balanço de desempenho, pode-se notar que o UNIFEMM teve
‘extraordinário avanço’, já que alcançou 105% de êxito na realização de suas metas, bem
como de seus indicadores em 2018.
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5 SUGESTÕES DE AÇÕES A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS E DAS
INFORMAÇÕES

Nesta seção, são apresentadas algumas sugestões de ações tomando como base a
análise dos dados e das informações apresentadas neste relatório visando à melhoria
das atividades acadêmicas e de gestão.
Em relação ao Eixo 1 Planejamento e Avaliação Institucional, que engloba a
Dimensão 8 denominada de Planejamento e Avaliação, é importante ressaltar o
processo de cultura de avaliação que vem sendo desenvolvido no UNIFEMM. A análise
dos resultados alcançados demonstra que, neste eixo, a IES apresentou ‘enorme
avanço’, com performance média de 100% em relação às metas estabelecidas no PDI
para o ano de 2018.

Como demonstrado neste relatório, ainda na Seção 3 Desenvolvimento, os índices de
adesão às autoavaliações obtiveram, em alguns processos, resultados robustos, em
outros foram expressivos e em outros suficientes. Observa-se que oscilações positivas e
negativas, quando comparados os índices de participação de 2017 para 2018, ocorreram
em proporção maior para a variação positiva. Dos 15 processos autoavaliativos,12 foram
passíveis de comparação e, destes, 8 (67%) tiveram variação positiva e 4 (33%) com
pequena variação negativa.

Mesmo com esse movimento pendular bastante positivo, é necessário que a comunidade
acadêmica internalize, cada vez mais, a cultura de avaliação no processo de melhoria. O
avaliar não deve ser um fato isolado, ele deve ser um processo, um desenvolver
melhorias a partir do reconhecimento do status quo. Assim, torna-se imperativo a
avaliação propriamente dita de um processo, em seguida uma reflexão sobre as suas
potencialidades e fragilidades para que se possa construir a partir delas um plano de
ação. Na sequência, é também de suma importância que o UNIFEMM aprimore a
dinâmica do balanço crítico sobre o desenvolvimento das ações propostas e que este
seja socializado de forma que a IES possa perceber com clareza os seus avanços,
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estagnação ou mesmo retrocessos. Esta sistemática é necessária para um desempenho
positivo da Instituição, tendo em vista que, só a partir disso, será feito um replanejamento
para os anos seguintes na tentativa de se alinhavar aos objetivos institucionais
estabelecidos no PDI 2018-2022. É importante destacar que a questão ‘Autoavaliações
Institucionais’ conseguiu, a partir dos resultados da Autoavaliação Institucional realizada
em 2018, a posição de 9/27, o que a coloca no tercil superior do ranking apresentado.
Porém, a questão ‘Desdobramentos das Autoavaliações’ alcançou a posição 18/27. Isso
significa que o segundo tema se encontra como último item da posição intermediária, ou
seja, não foi considerado um ponto de atenção, mas está bastante próximo de tal
situação. Já na Avaliação de Curso essa mesma questão obteve a posição 14/20, o que
a insere no tercil inferior e, portanto, como ponto de atenção. Sugere-se, então, que o
UNIFEMM aperfeiçoe a divulgação e internalização dos avanços conseguidos para que
a cultura avaliativa seja, gradativamente, intrínseca à toda comunidade acadêmica e que
o dueto Planejamento-Avaliação ganhe, cada vez mais, robustez e efetividade. Para isso,
a IES deve continuar e aprimorar a utilização da ferramenta PDCA (Planejamento,
Desenvolvimento, Checagem e Ação).

No que diz respeito ao Eixo 2 Desenvolvimento Institucional, que agrega a Dimensão
1 Missão e PDI e a Dimensão 3 Responsabilidade Social, algumas considerações
merecem destaque. A análise dos resultados alcançados demonstra que, neste eixo, a
IES apresentou ‘extraordinário avanço’, com performance média de 117% em relação às
metas do PDI para o ano de 2018.

Em relação à Dimensão 1 Missão e PDI, foi possível constatar a institucionalização dos
conceitos de Missão, Visão e Valores, por meio do novo PDI 2018-2022, que estabeleceu
4 pilares estratégicos para o UNIFEMM: Instituição Moderna, Aprendizagem
Personalizada, Instituição Regional e Aprendizagem Inovadora. Tomando como base
esses elementos norteadores, o novo PDI desdobrou-se em 37 metas. Verificou-se, ainda
neste relatório que, no decorrer de 2018, várias ações foram desenvolvidas, tomando
como base as metas estabelecidas no PDI 2018-2022 (24 delas para o ano de 2018),
que se materializam dentro de uma matriz que agrega os 05 eixos, as 10 dimensões do
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SINAES e os 04 pilares institucionais adotados pela Instituição. Como demonstrado na
Seção 4 Análise dos dados e informações, o UNIFEMM alcançou ‘enorme avanço’ com
média de 100% de êxito na realização de suas metas estabelecidas no PDI para o ano
de 2018. Isso significa dizer que o PDI vem sendo cumprido pelo UNIFEMM. Outra
perspectiva de análise é sobre o posicionamento do PDI quanto aos resultados da
Autoavaliação Institucional. Ele obteve a posição de 13/27, permanecendo, assim, no
tercil intermediário. Sugere-se, então, uma divulgação maior do mesmo para que toda a
sua comunidade acadêmica possa internalizar a sua identidade organizacional
estabelecida no novo PDI 2018-2022.

Quanto à Dimensão 3 Responsabilidade Social, inicialmente, observa-se que a
instituição tem, cada vez mais, buscado exercer seu papel de formadora de cidadãos
aptos a contribuir para a dinâmica da comunidade e, ao mesmo tempo, interpor-se, ela
própria, como agente transformadora dessa comunidade. O reflexo disso é perceptível
pelo resultado da Autoavaliação Institucional, em que as ações de Responsabilidade
Social foram indicadas como potencialidade da IES, já que obtiveram a posição 6/27,
posicionando-se, dessa maneira, no tercil superior. Nesse sentido, as ações de
responsabilidade social desenvolvidas no ano de 2018 demonstram esse movimento
dialético de interação social. Exemplos disso são o convênio firmado com o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais para instalação de atendimento através do CEJUSC, pelo qual
o NPJ realizou vários atendimentos, e a ampliação das bolsas PROUNI, além de criação
da bolsa Melhores do ENEM. A evolução destes dados aponta para o exercício de uma
política de responsabilidade social por parte do UNIFEMM, que se direciona à facilitação
de acesso aos jovens de baixa renda à educação de qualidade, sem perder de vista as
exigências da realidade regional e as necessidades sociais. Outro reflexo da busca pelo
dinamismo da IES com a comunidade é o resultado das metas do PDI em 2018. As ações
direcionadas à Responsabilidade Social obtiveram ‘extraordinário avanço’, com
performance média de 133%.

A CPA, pela análise destes documentos e das ações desenvolvidas em 2018 pela
instituição, chegou a algumas considerações propositivas no sentido de solidificar ainda
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mais a aproximação da IES com a sociedade, gerando melhoria nas condições de vida
da população. Em primeiro lugar, sugere-se solidificar ações de divulgação dos serviços
prestados pela UAITEC/CVT, que vêm apresentando decréscimo nos índices de cadastro
e de conclusão dos cursos, mesmo levando em consideração que essa queda é
principalmente do Estado de Minas Gerais. Outra sugestão se refere à ampliação da
quantidade de parcerias e convênios de concessão de descontos-mensalidade, que já
vem crescendo na IES, na tentativa de fomentar a captação/permanência das matrículas
e minimizando o impacto da crise sobre a população ao permitir o acesso dos jovens de
baixa renda à educação de qualidade. Finalmente, recomenda-se uma ampliação do
projeto Doar é Prova de Amor, que faz parte do UNIFEMM Solidário, de forma a mobilizar
os graduandos, para além da doação de itens de higiene e alimentação, a uma
participação mais próxima e efetiva em ações de atendimento aos assistidos.

Em relação ao Eixo 3 Políticas Acadêmicas, que abarca a Dimensão 2 Ensino,
Pesquisa e Extensão, a Dimensão 4 Comunicação com a Sociedade e a Dimensão 9
Atendimento ao Discente, algumas sugestões também ganham evidências. A análise dos
resultados alcançados demonstra que, neste eixo, a IES apresentou ‘extraordinário
avanço’, com performance média de 149% em relação às metas do PDI estabelecidas
para o ano de 2018.

Quanto à Dimensão 2 Ensino, Pesquisa e Extensão, observa-se que a IES obteve
‘extraordinário avanço’ quanto às metas do PDI estabelecidas para 2018, com
performance média de 162%. Especificamente do item Ensino, a análise dos diferentes
processos avaliativos realizados em 2018, na IES, levanta algumas demandas sobre
quais ações de melhoria devem ser planejadas e realizadas. Com base nisto,
apresentam-se algumas propostas.

Considerando que o aluno é o protagonista do processo de aprendizagem, o UNIFEMM
tem buscado propiciar estratégias de aprendizado, acionando novos conhecimentos
significativos aos futuros profissionais. Vale ressaltar, porém, que, nos resultados da
Autoavaliação Institucional, os quesitos ligados ao Ensino (Pós-Graduação, EaD e
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Estágio) foram avaliados na variação como fragilidades da IES, apesar de não
configurarem pontos de atenção no ranking, já que se posicionaram em 12/27, 14/27,
16/27 – respectivamente -, alocando-se, portanto, no tercil intermediário. Já na Avaliação
de Curso, a metade dos quesitos ligados ao Ensino foram considerados na variação como
fragilidades (EaD, TCC, Metodologias das Aulas, Métodos Avaliativos e Estágio), sendo
3 deles (os últimos) considerados pontos de atenção, já que obtiveram as posições 15/20,
17/10 e 19/20. Significa dizer que estes temas se encontram no tercil inferior. Por outro
lado, potencialidades foram 38% dos quesitos do Ensino, a saber os conteúdos das
disciplinas, a estrutura curricular (posição 8/20) e as Atividades Complementares
(posição 10/20), sendo um deles (Conteúdos das disciplinas) no Tercil Superior, com a
posição de 7/20.

A partir da observação destes dados, sugere-se que a IES empreenda esforços no
sentido de ampliar o trabalho pedagógico com o projeto Gestão da Aprendizagem,
alinhando as demandas da atualidade a questões que privilegiem o desenvolvimento e a
autonomia do discente de forma contínua e efetiva e demonstrando ao aluno seu
progresso. Para isso, são propostas algumas ações. A primeira diz respeito à
reestruturação do Ensino a Distância, de forma a amplificar a interação proporcionada
via tecnologia e, também, pela intensificação de encontros presenciais com os alunos.
Outra ação, complementar e em interseção com esta, diz respeito à priorização das
metodologias ativas, que favorecem a interação entre os atores do processo e valorizam
a construção coletiva do conhecimento, seja no ensino a distância, seja no presencial.
Vale lembrar que muitas destas metodologias já são desenvolvidas na IES e, para elas,
se deve dar mais visibilidade. Nessa mesma direção, se propõe, também, a formação
contínua dos professores para o trabalho com novas metodologias. Recomendam-se,
ainda, reflexões frequentes a respeito da avaliação de aprendizagem, buscando, além de
instrumentos que reverberem a natureza formativa dos processos avaliativos, a
apropriação, tanto pelo corpo discente quanto docente, da concepção de avaliação como
momento de aprendizagem.
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Também se considera importante, na perspectiva da construção da autonomia discente,
uma apropriação, pelo Núcleo de Carreiras, dos elementos trazidos à tona pelas
pesquisas e processos avaliativos desenvolvidos acerca do estágio. Mais do que nunca,
entende-se, hoje, a necessidade de criar perspectivas de continuidade do trabalho
realizado no estágio após o término do mesmo. Assim, avultar cada vez mais os laços
entre as demandas do mercado e as situações vivenciadas pelo estagiário durante a
formação só tende a enriquecer a construção do conhecimento do aluno.

Para finalizar, outra proposta que se faz é a extensão da sugestão acima a outros
componentes curriculares, em especial ao Trabalho de Conclusão de Curso. Essa
proposta se apoia na ideia de que vincular, cada vez mais, as temáticas deste trabalho a
vivências e realidades do universo profissional que será encontrado pelo futuro graduado,
além de maior motivação e envolvimento, levará ao crescimento da autonomia e à
construção sólida de conhecimentos.

Já com relação ao Ensino de Pós-Graduação, com forte indicativo de desconhecimento
na Autoavaliação Institucional feita em 2018, a proposta, além da manutenção e
ampliação das parcerias firmadas para realização dos cursos, é a divulgação forte e
ampliada, de forma a dar visibilidade aos cursos, tanto de Stricto Sensu quanto de Lato
Sensu. Também aqui se propõe a revitalização dos Projetos Pedagógicos, em especial
a uma nova reflexão dos planos de ensino, de forma a enfatizar metodologias ativas e
atividades interdisciplinares, contribuindo para uma formação cada vez mais autônoma.
Quanto ao quesito Pesquisa, o resultado alcançado na Autoavaliação Institucional – em
que foi apontada como fragilidade na variação e se situou entre os pontos de atenção
(posição 21/27) – não foi muito positivo. Assim, como componente essencial ao
protagonismo discente, algumas propostas são feitas. Considerando a Iniciação
Científica como um programa que, estreitando os laços entre o aluno de graduação e a
pesquisa, tem um importante papel no desenvolvimento de sua análise crítica e na
compreensão da transitoriedade do conhecimento, percebe-se, positivamente, que
houve uma ampliação na quantidade de projetos desenvolvidos na instituição. Em 2018,
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no UNIFEMM, foram desenvolvidos 33 projetos, com envolvimento de 51 pessoas.
Propõe-se, mesmo com esse portfólio, a extensão dessas iniciativas aos cursos que
ainda não se relacionaram, de forma a ampliar, também, a participação das diversas
áreas de conhecimento, ao mesmo tempo verticalizando o saber e o tornando
transdisciplinar. Sugere-se, ainda, a consolidação da Semana da Iniciação Científica,
como parte do esforço de valorização, o que poderá possibilitar, ao graduando, além da
produção, a divulgação do conhecimento e o diálogo com a comunidade a respeito do
mesmo.

Outra proposta que se apresenta, afim ao tema acima, é a divulgação dos trabalhos
publicados e das participações em eventos científicos. Entende-se que a produção
científica é a responsável pela difusão e democratização do conhecimento produzido,
apontando, para a comunidade, informações e alternativas de solução de seus
problemas, além de refletir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Assim,
divulgar os produtos desenvolvidos por docentes e discentes da IES concretiza os efeitos
da geração de conhecimentos, além de incentivar novas participações.

Com relação à Extensão, o quesito apresentou evolução nas ações a ele direcionado
em 2018, porém foi visto como fragilidade na variação da Autoavaliação institucional,
obtendo a posição 11/27 e alocando-se no tercil intermediário. Tem-se percebido um
esforço contínuo da IES na oferta de cursos de extensão, para atendimento a demandas
da comunidade e região, o que demonstra seu compromisso com o desenvolvimento da
cidade e de seu entorno. Tais cursos têm origem nas propostas advindas das unidades
de ensino de graduação – inclusive do diálogo entre duas ou mais graduações – e de
pós-graduação e também das parcerias com outras instituições, certificando a conexão
existente entre unidades de ensino, professores, estudantes e sociedade, o que, além de
favorecer a comunidade, promove interdisciplinaridade na construção do conhecimento
dos discentes.

Abarcando diversas áreas do conhecimento, outro viés marcante da extensão diz
respeito ao desenvolvimento de soluções de cunho técnico para demandas sociais,

208

materializadas por meio dos produtos gerados pelos Projetos integradores apresentados
à comunidade regional pelos alunos dos diversos cursos de graduação ofertados.
Também na direção da contribuição técnica dos cursos, são realizados eventos de
capacitação na área do Empreendedorismo, com oficinas maker e depoimentos de cases
de sucesso regionais. Além disso, realiza-se a Feira de Carreiras em que são
desenvolvidos, dentre outras coisas, encontros entre potenciais empregados e empresas
empregadoras.

Considerando as ações já realizadas e os resultados das avaliações, a CPA sugere, em
primeiro lugar, a divulgação maciça das ações extensionistas já realizadas. Dessa forma
alunos, professores, funcionários e membros da comunidade podem perceber a
existência das iniciativas e compreender a importância das mesmas para a integração
das atividades acadêmicas às necessidades da sociedade. Isso fortalece a prática da
extensão como processo educativo, científico e cultural. Sugestão complementar é a
institucionalização da participação discente – tanto da graduação quanto da pósgraduação – em atividades extensionistas voltadas para o atendimento das demandas
sociais. A proposta se justifica pela obrigatoriedade, estabelecida pelo Plano Nacional de
Educação, de parte da carga horária do curso ser destinada a atividades de Extensão.
No que diz respeito à Dimensão 4 Comunicação com a Sociedade, verifica-se que a
IES obteve ‘enorme avanço’ quanto às metas do PDI estabelecidas para 2018, com
performance média de 100%. Vale ressaltar que várias ações foram realizadas para
maior e melhor adequação da comunicação interna e externa frente às demandas da
Instituição e da sociedade em geral. Isto reforça a constante busca do UNIFEMM por
estratégias eficazes em suas ações, procurando seguir um de seus fortes valores que se
refere ao compromisso com a cidadania, além da sua atuação adequada frente às redes
sociais, fortalecendo, ainda mais, a necessidade de implantação de constantes inovações
neste quesito. Exemplo claro dessa realidade foi o crescimento do apoio, dos patrocínios
e da produção de eventos tanto internos quanto externos. Destaca-se, ainda, a
Campanha de Vestibular, com a inovadora “Aceleradora de Carreiras”, que oferece, no
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processo de matrícula, um teste vocacional para auxiliar o aluno na escolha de sua
carreira, na tentativa de aumento de captação de novos alunos.

Apesar de todos esses esforços, os itens Comunicação Interna e Externa foram avaliados
com fragilidade na variação e obtendo, respectivamente, as posições 22/27 e 25/27 na
Autoavaliação Institucional em 2018, alocando-se, dessa maneira, no tercil inferior. Aqui
vale uma reflexão sobre o conceito de comunicação. Foi possível perceber, pelas
respostas abertas da Autoavaliação Institucional, que os segmentos avaliadores têm
perspectiva bastante diferenciadas a respeito da concepção de Comunicação, o que
pode ter refletido nos resultados pouco positivos dos itens de comunicação interna e
externa.

Diante desse contexto, a CPA propõe algumas ações de melhoria. A primeira delas se
refere ao desenvolvimento das habilidades dos colaboradores, por meio de capacitação
para o uso mais eficaz das ferramentas que integram os sistemas de comunicação interna
e externa, posto que, sem o manuseio estratégico dos mesmos, dificilmente se alcança
resultados coerentes com relação às demandas institucionais. Outra proposta, referente
à criação de estratégias para solidificar e agilizar a comunicação entre setores, é a
realização de reuniões periódicas para integração entre os diferentes setores/segmentos
institucionais, objetivando ampliar a comunicação interna entre os mesmos, além de
planejar ações estratégicas para a IES e os cursos. Com relação à Ouvidoria, recomendase maior divulgação desse canal de comunicação, favorecendo esse serviço de escuta
da comunidade em suas preocupações e proposições, além de sugerir aos diferentes
setores procedimentos que contribuam para a melhoria dos serviços prestados pela IES.
No que diz respeito à Dimensão 9 Atendimento ao Discente, observa-se que o
UNIFEMM obteve ‘enorme avanço’ quanto às metas do PDI estabelecidas para 2018,
com performance média de 100%. Destaca-se, de um lado, que, apesar das quedas na
oferta de bolsas, com exceção apenas do PROUNI, o UNIFEMM vem mantendo uma
política de distribuição à proporção do seu número de alunos. A essas quedas, atribui-se
a redução no número de alunos na IES nesse período, já que a captação de novos alunos
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não conseguiu alcançar os mesmos patamares que os de egressos, em função do
cenário não positivo em que o país se encontra. Por outro lado, ressalta-se, por pesquisa
feita por pelo Núcleo de Carreiras do UNIFEMM, que 80% de seus Egressos encontramse empregados. Quando se verifica os resultados da Autoavaliação Institucional de 2018,
nota-se que, dos 4 quesitos dessa dimensão, 1 (apoio psicopedagógico) se encontra
como potencialidade em sua variação, bem como no tercil superior, já que se posicionou
como 8/27, e 3 (apoio a aprendizagem, egressos e relacionamento com aluno) obtiveram
uma avaliação com apontamentos de fragilidades em sua variação, permanecendo nas
posições 19/27, 20/27 e 26/27, respectivamente, o que os coloca no tercil inferior. Já na
Avaliação de Curso, houve apontamento de potencialidade em sua variação, bem como
no posicionamento de 6/20, - assim como na Autoavaliação Institucional - do item Apoio
Psicopedagógico e fragilidade em sua variação quanto ao acompanhamento de egressos
e o apoio a aprendizagem, com posicionamento 16/20 e 18/20, alocando-se esses dois
últimos no tercil inferior.

Propõe-se, então, às Coordenações desses cursos a realização de um levantamento
mais apurado, inclusive por meio de reuniões com os discentes para que exponham os
problemas enfrentados, o que possibilitará a identificação de pontos a serem melhorados.
Outra proposta é a realização de reuniões periódicas entre os coordenadores de curso
de todas as áreas, com o objetivo de discutir dificuldades enfrentadas e práticas bemsucedidas, de forma a socializar experiências que tem dado pontualmente certo. Outro
ponto onde se faz necessária uma abordagem diferenciada para obter maior
aproximação diz respeito aos Egressos, visto ainda tímida adesão dos mesmos em
algumas atividades propostas pelo Programa Para Sempre UNIFEMM, tais como os
grupos de estudos.

Sobre o Eixo 4 Políticas de Gestão que compreende a Dimensão 5 Políticas de Pessoal,
a Dimensão 3 Organização e Gestão e a Dimensão 10 Sustentabilidade Financeira
também ganham destaque em algumas considerações. A análise dos resultados
alcançados demonstra que, neste eixo, a IES apresentou ‘avanço’, com performance
média de 57% em relação às metas do PDI estabelecidas para o ano de 2018.
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No que diz respeito à Dimensão 5 Política de Pessoal, pode-se constatar que o
UNIFEMM obteve ‘muito avanço’ com performance média de 80% em relação às metas
estabelecidas no PDI para o ano de 2018. A questão ‘Gestão de Pessoas’ alcançou, por
meio da Autoavaliação Institucional realizada em 2018, a posição de 17/27, ficando,
portanto no tercil intermediário. Essa posição pode ser explicada pelas ações
desenvolvidas junto aos professores e funcionários técnicos-administrativos. De um lado,
com uma vertente bastante positiva, estão as capacitações direcionadas aos docentes,
oriundas da Avaliação de Professor, que são coordenadas pelo Núcleo de Apoio ao
Docente (NAD). Ao comparar os anos de 2017 e 2018, pode-se verificar que o número
de atividades formativas teve uma variação de 13%, enquanto a adesão de professores
obteve uma variação de 108%. Cabe destacar que os temas trabalhados nessas
atividades se relacionam à gestão da aprendizagem, com perspectivas de metodologia
ativa, pesquisa e metodologia ENADE. Quanto às capacitações, especificamente sob a
perspectiva do Ensino a Distância, coordenadas pelo Núcleo de Educação a Distância
(NEaD), observa-se que houve, de 2017 para 2018, uma variação de 282%. De outro
lado, estão as Oficinas de Boas Práticas, também coordenadas pelo NAD. Comparando
a adesão dos professores às mesmas, no ano de 2017 e 2018, constata-se que houve
uma variação negativa de 83% de adesão. Sugere-se, então, uma revisão na
metodologia utilizada para as mencionadas oficinas, de modo a sensibilizar a participação
dos docentes nas mesmas. Verifica-se, por meio deste quadro, que, quando as ações
são institucionalizadas e dentro do horário de trabalho, há um aumento nos índices.
Quando, porém, elas ocorrem por adesão voluntária, os índices caem. Isso parece se
justificar pelo percentual de professores horistas que compõem o corpo docente da
instituição, que aumentou de 2017 para 2018 (13%), chegando a 53%. Apesar do produto
das oficinas de Boas Práticas ser compartilhado como material de apoio didático com o
corpo docente do UNIFEMM, por meio do Banco de Boas Práticas, disponibilizado na
Intranet, recomenda-se que haja uma divulgação mais ampla desse material, utilizandose de outros canais institucionais. Quanto aos funcionários técnicos administrativos, ao
comparar os anos de 2017 e 2018, em relação às capacitações a eles direcionadas,
verifica-se que houve uma redução no número de atividades e também na quantidade de
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participantes, o que levou a uma variação de -38% e -55%, respectivamente. Com isso,
propõe-se a implementação da política de capacitação direcionada aos técnicos
administrativos, bem como programas institucionalizados, assim como os já
estabelecidos para o corpo docente.

No que diz respeito à Dimensão 6 Organização e Gestão, verifica-se que o UNIFEMM
obteve ‘enorme avanço’ com performance média de 100% em relação às metas
estabelecidas no PDI para o ano de 2018. Quanto aos resultados da Autoavaliação
Institucional realizada em 2018, pode-se constatar que o quesito Gestão Institucional foi
considerado fragilidade em sua variação, posicionando-se em 15/27, o que o coloca no
tercil intermediário. No que diz respeito a Avaliação de Curso, pode-se notar que o quesito
Gestão do Curso foi avaliado com fragilidade em sua variação, alocando-se em posição
11/20 (tercil intermediário). Ressalta-se a aprovação do Regulamento de TCC para o
curso de Arquitetura e Urbanismo e do Regulamento de Estágio, aprovação de alteração
de nomes de disciplinas do curso de Nutrição, alteração de estrutura curricular do curso
de Arquitetura e Urbanismo, revisão da estratégia para o ENADE, aprovação do
Calendário acadêmico, aprovação das resoluções sobre Exame de Suficiência e
disciplina isolada fora da IES, inserção de disciplinas na estrutura curricular do curso de
Mestrado em Biotecnologia e Gestão da Inovação, apreciação dos Projetos Pedagógicos
dos curso de Administração e Ciências Contábeis na modalidade EaD, alterações na
estrutura curricular do curso de Direito dos Projetos Pedagógicos dos cursos de
graduação na modalidade EaD: Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Produção e
Engenharia Sanitária e Ambiental e a inserção de disciplinas optativas na estrutura
curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo.

Para a melhoria desses quesitos, a CPA propõe um trabalho de divulgação aos discentes
sobre a atuação, o funcionamento, suas atribuições, bem como a representatividade
desses conselhos e setores, de forma a propagar as ações por eles desenvolvidas. Essa
proposta de melhor divulgação se estende para a Atuação da Direção da Unidade,
Representação Discente e Atuação do NDE.
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A respeito da Dimensão 10 Sustentabilidade Financeira da IES, observa-se que o
UNIFEMM obteve ‘pouco avanço’ com performance média de 27% em relação às metas
estabelecidas no PDI para o ano de 2018. No que se refere aos resultados da
Autoavaliação Institucional ocorrida em 2018, pode-se constatar que o quesito
Sustentabilidade Financeira foi considerado fragilidade em sua variação, posicionandose em 23/27, o que o coloca no tercil inferior. Verifica-se que os indicadores utilizados
para mensurar a qualidade da administração do UNIFEMM, ao longo de todo o ano de
2018, demonstraram resultados satisfatórios. Ressalta-se que, apesar da taxa de
EBITDA não ter ficado no patamar esperado – já que a captação de novos alunos não
obteve níveis desejados -, as taxas de evasão e de inadimplência conseguiram alcançar
e até mesmo ultrapassar as metas relacionadas para o período. Sugere-se, então, a
manutenção da política adotada pelo UNIFEMM em relação a sua sustentabilidade
financeira.

Em relação ao Eixo 5 Infraestrutura, que engloba a Dimensão 7 também denominada
de Infraestrutura, observa-se que a IES obteve ‘enorme avanço’ com performance
média de 100% em relação às metas do PDI para o ano de 2018. A análise dos resultados
alcançados na Autoavaliação Institucional realizada em 2018, demonstra que, de um
lado, dos 7 quesitos, 5 deles (Biblioteca, Infraestrutura em geral, Acessibilidade,
Segurança e Laboratórios), foram considerados Potencialidade em sua variação,
encontrando-se nas posições 1/27, 2/17, 4/27, 5/27 e 7/27 (tercil superior). Essas
posições podem ser justificadas devido ao investimento já realizado em toda a
infraestrutura do campus a partir da manutenção de alguns itens já considerados como
potencialidade ou dos pontos de atenção identificados por meio das avaliações
realizadas anteriormente e que tiveram seus planos de ação implementados. Exemplo
claro disso foi a reestruturação da Central de Atendimento de Discente (CAD), que
passou, em 2018, a ser integrada e com uma nova infraestrutura que foi finalizada no
início de 2019, para atendimento dos alunos de forma mais efetiva e com maior conforto
em relação aos processos e procedimentos ali demandados. De outro lado, encontra-se
o item salas de aula que foi avaliado como fragilidade em sua variação, bem como em
seu posicionamento no tercil inferior e considerado o último dos quesitos. Por fim,
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destaca-se o item TICs que teve a sua variação nula, ocupando a posição 10/27,
encontrando-se no tercil intermediário.

Observa-se o mesmo cenário ao se analisar a

Avaliação de Curso, dos 6 quesitos avaliados, 5 (Biblioteca, Infraestrutura em geral,
Acessibilidade, Laboratórios e TICs) foram avaliados como potencialidade em sua
variação, alcançado as posições 1/20, 2/20, 3/20, 5/20, 9/20 - todos no tercil superior, à
exceção das TICs que se alocaram no tercil intermediário. Com esse quadro, sugere-se
a manutenção e preocupação com a atualização da Biblioteca e com a infraestrutura
geral do Campus e que haja um investimento da IES nas salas de aula, de forma que as
mesmas estejam mais adequadas às necessidades dos estudantes e das demandas de
aprendizagem, com recursos que proporcionem experiências diferenciadas e inovadoras.

A CPA tem contribuído com a melhoria da instituição, diagnosticando realidades e
características da mesma e, ainda, estimulando o aprimoramento da cultura avaliativa
integrada ao planejamento institucional. É notório, por sua vez, que o UNIFEMM atingiu
um desempenho consideravelmente adequado no que se refere ao enfrentamento dos
obstáculos criados pela atual situação política e econômica do país, que sabidamente
tem reflexos complexos sobre as instituições privadas de ensino superior. Todo o cenário
apresentado neste documento, no entanto, para além de demonstrar a solidez do
UNIFEMM, apresenta a necessidade de reflexão, por parte de sua comunidade
acadêmica, e da introdução, em suas práticas, de algumas das sugestões apresentadas
pela CPA, aqui expostas na perspectiva das 10 dimensões do SINAES, ecoando nos 5
eixos temáticos. Ressalta-se que todas elas foram elaboradas objetivando favorecer a
melhoria das atividades acadêmicas e de gestão da IES.

