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APRESENTAÇÃO 

O presente documento tem como objetivo apresentar o Relatório do Processo de Avaliação 

Institucional de 2014, coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) em conjunto com a 

comunidade acadêmica da Instituição, para o ciclo avaliativo 2012-2014. Nesse processo, foram 

analisadas diversas informações, resultantes da coleta e análise dos dados e dos documentos 

institucionais, tais como sínteses e relatórios recebidos da diretoria acadêmica, coordenações de 

área, de cursos e setores técnico-administrativo, envolvendo o universo dos cursos de graduação 

da IES. Nesse sentido, os encaminhamentos adotados privilegiaram ações para a dimensão 

acadêmica proposta pelo SINAES e os resultados obtidos permitiram identificar o conjunto de 

atividades e finalidades cumpridas pela  IES, além de detectar as causas de possíveis problemas e 

deficiências, com o objetivo de fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores 

institucionais, tornar mais efetiva a vinculação da Instituição com a comunidade e avaliar a 

relevância científica e social de suas atividades e produtos. Acima de tudo, nos oferece subsídios 

para promover a consciência pedagógica e a evolução da capacidade profissional do corpo 

docente e técnico-administrativo, para o aprimoramento do atendimento aos alunos e da 

qualidade do Projeto Pedagógico Institucional do Centro Universitário Monte Serrat 

(UNIMONTE). 
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 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1. O MODELO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 A Avaliação Institucional atende uma exigência legal definida pela lei nº 10.681, que institui o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES do Ministério da Educação (MEC), 

com a proposta de uma autoavaliação (coordenada, conduzida e articulada pela Comissão Própria 

de Avaliação – CPA), uma avaliação externa (realizada por examinadores do MEC) e pelo 

desempenho discente analisado através da realização do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes - ENADE. 

 O Centro Universitário Monte Serrat - UNIMONTE, trabalha com os seguintes princípios 

norteadores, definidos por sua Diretoria Acadêmica: 

 
 

 A autoavaliação institucional constitui um processo por meio do qual cursos e instituição 

analisam internamente o que são e o que desejam ser, o que de fato realizam, como se organizam, 

administram e agem, buscando sistematizar informações para analisá-las e interpretá-las com vistas 

à identificação de práticas exitosas, bem como a percepção de omissões e equívocos, a fim de evitá-

los no futuro. 

  

Avaliação 
Institucional 

Apresentação dos 
resultados 

 
 

Melhoria e 
aperfeiçoamento Construção coletiva com 

participação responsável e 
constante da comunidade 
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Como ações concretas, objetiva:  

 Mostrar a percepção discente e sua evolução; 

 Munir gestores de informações das ações estratégicas para melhoria da percepção; 

 Detectar e atuar sobre problemas identificados; 

 Construir indicadores acadêmicos e de gestão que auxiliem na tangibilização da qualidade da 

instituição. 

 

O processo de avaliação institucional do UNIMONTE define um modelo de sistematização dos 

dados coletados. Partindo da suposição de que o aluno busca a formação profissional ao se 

matricular numa Instituição de Ensino Superior (IES) o curso é o serviço contratado e será, então, 

considerado como centro do processo conforme se segue: 

 
 

 
 

FONTE IMAGEM 

 

 

• Processos 

 

• Comunicação 

 

•Atendimento 

 

•Infraestrutura 

Curso Currículo 

Docente Coordenador 
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1.2. ETAPAS DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

O processo, conduzido semestralmente, é realizado em seis etapas, que passam pelo 

processo de estruturação dos instrumentos, aplicação, validação estatística e a apresentação de 

resultados. 

 

 
 

FONTE IMAGEM 

1.3. Formulários de avaliação 

  Os formulários de avaliação englobam os grupos descritos abaixo com suas respectivas 

dimensões:  

 Discente: avaliação do curso, da interdisciplinaridade, coordenação de curso, comunicação, 

serviços (Central de Atendimento ao Aluno, Call Center, Copiadora), serviços online, campus, 

informática, biblioteca e avaliação do trabalho docente e da disciplina.  

 Docente: autoavaliação; avaliação da turma, coordenação de curso; condições de trabalho; 

valores institucionais. 

6. Elaboração dos Planos de Ação 

5. Apresentação e discussão dos resultados da avaliação institucional 

4. Validação estatística dos instrumentos 

3. Aplicação. Processo de leitura óptica dos dados / sistemas online 

2. Revisão dos formulários de avaliação a cada dois anos 

1. Pesquisa do universo dos discentes, docentes, coordenadores e corpo técnico administrativo  
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 Coordenador: autoavaliação; avaliação docente, condições de trabalho e valores 

institucionais. 

 Diretor / Coordenador de Área: autoavaliação; avaliação dos coordenadores de curso, 

avaliação da Pró-Reitoria de Graduação. 

 Pró-Reitor: avaliação da Diretoria / Coordenação de Área. 

 Técnico-administrativo: autoavaliação; condições de trabalho e valores institucionais . 

 Equipe de infraestrutura: condições de trabalho e valores institucionais. 

No período 2014-2 foram verificadas todas as variáveis do mapa avaliativo abaixo e, para o 

período 2014-1, o foco da avaliação da avaliação foi mantido sobre o corpo discente. 

 

Mapa Avaliativo 

 
FONTE IMAGEM 

 

                    Condições  de Trabalho 

Técnico-Admistrativo Coordenador Docente 

Pró-Reitor 

Diretor 

 

 

 

Discente 

 

 

  

Curso 

 

Atendimento Infraestrutura 

Processos Comunicação

o 
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1.4. Escala 

A escala de Likert adotada na avaliação do UNIMONTE apresenta uma série de cinco 

proposições, conforme abaixo, das quais o inquirido deve selecionar uma:  

5 – Excelente; 4 – Bom; 3 – Regular; 2 – Ruim; 1 – Péssimo 

 

Na avaliação, atendendo às solicitações dos participantes do processo, foi introduzido o conceito 

“não se aplica” para os casos nos quais o avaliador não apresenta experiência prévia: 

0 – Não se aplica 

Para permitir uma maior integração do corpo de apoio de infraestrutura, foi utilizada uma 

escala de Likert com as seguintes figuras associativas: 

 

 Excelente Bom Regular  Ruim Péssimo 

1.5. TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

   A análise fatorial exploratória acontece após a realização dos testes a seguir: 

Testes KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): é o ponto de partida para o ajuste dos dados. Seu resultado 

gera um valor entre 0 e 1, onde quanto mais próximo de 1, mais bem ajustado estará o 

modelo 

 Esfericidade de Bartlett: mostra se as variáveis utilizadas são correlacionadas entre si – 

condição básica para que exista um ajuste adequado dos dados. 

 Alfa de Cronbach: é o teste que realiza a medição de dados possivelmente enviesados. O 

valor é calculado para o grupo de itens e a colaboração de cada um deles é indicada para que 

se possa visualizar qual está levando o resultado para fora dos padrões - quando for o caso. 
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FONTE IMAGEM 

 

1.6. Validação do Instrumento de Avaliação 

A validação do instrumento de avaliação do UNIMONTE é feita de acordo com os seguintes 

critérios: 

 Para cada instrumento, é feita a Análise Fatorial para verificar se os itens são válidos; 

 O objetivo da Análise Fatorial é agrupar variáveis que inicialmente acredita-se fazerem parte 

de um mesmo “grupo”; 

 Através de um teste de consistência é possível observar se alguma variável se comporta de 

forma anômala em relação às demais. Nesses casos, a variável é excluída da análise; 

 A cada semestre os formulários são validados estatisticamente pelas técnicas apresentadas 

anteriormente. Quando alguns itens não são validados, eles são retirados da compilação dos 

resultados o que pode ser gerar novas dimensões.  

 O instrumento de avaliação passa pelas seguintes fases: 

 Fase 1: após leitura ótica dos formulários recebidos dos campi, inicia-se o processo de 

validação dos mesmos, utilizando técnicas estatísticas. 

 Fase 2: Remoção de itens inválidos e respostas do tipo “Não se aplica” e respostas com dupla 

marcação. 

Validação do 
Instrumento de 

Avaliação 

Análise Fatorial 
Exploratória 

Testes KMO e 
Esfericidade de 

Bartlett 
Alfa de Cronbach 
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 Fase 3: envio para geração dos resultados finais no sistema SPHINX (software utilizado pelo 

UNIMONTE para a geração de resultados). 

1.7. Participação da Comunidade Acadêmica 

Os objetivos traçados para a Avaliação Institucional só são atingidos quando há uma 

participação efetiva da comunidade acadêmica. Por isso, é de fundamental importância a primeira 

fase do processo que é a sensibilização. A sensibilização tem início, aproximadamente, um mês 

antes da data definida no calendário escolar para aplicação dos instrumentos e envolve 

primeiramente a Reitoria, Vice-Reitoria, Pró-Reitoria, Direção Acadêmica e Coordenadores de 

Curso. Em seguida, os docentes e funcionários técnico-administrativos e, por fim, a comunidade 

discente. A versão dos modelos específicos é amplamente divulgada e apresentada pelos 

representantes da CPA aos respectivos coordenadores (acadêmicos e administrativos) em seus 

campi e setores, para deliberação. 

Com o objetivo de gerar comprometimento com o processo de autoavaliação são utilizados 

meios formais de comunicação com todas as áreas avaliadas como, por exemplo, carta aos 

coordenadores, professores aplicadores, representantes de classe, líderes dos setores 

administrativos, e-mails, cartazes informativos em salas de aula e pátios, site, além de contato 

direto junto aos alunos por meio dos representantes da CPA e dos professores.  

A sistemática de apuração dos resultados contempla os múltiplos recortes da avaliação: 

quanto à metodologia, quantitativa e qualitativa; quanto à instância, interna e externa; quanto aos 

objetivos, à tomada de decisão, ao mérito e à construção coletiva. 

Assim, a análise dos resultados da Avaliação Institucional embora da competência da CPA não  

se restringe aos seus membros. Do ponto de vista operacional, o setor de avaliação oferece o apoio 

necessário no tratamento dos dados, o que mostra o interesse da instituição na Avaliação 

Institucional como ferramenta privilegiada para orientação dos processos de planejamento e 

gestão. Do ponto de vista humano, o processo de autoavaliação corre o risco de não conseguir 

traduzir todas as percepções de seus atores e por isso é necessário que mesmo durante a 
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elaboração dos resultados sejam colhidas novas percepções que contribuam para a melhor 

interpretação dos resultados encontrados.  

Para que a comunidade acadêmica e administrativa possa se comprometer e contribuir cada 

vez mais no processo de autoavaliação é necessária a ampla divulgação e discussão dos resultados.  

A divulgação dos resultados acontece, inicialmente, com a apresentação dos dados em 

reunião que envolve a Reitoria e respectivos setores avaliados. Já os resultados da avaliação que 

envolve docente, discente e coordenadores de curso, são apresentados aos alunos e setores 

administrativos, na forma de cartazes com os dados gerais da instituição afixados em sala de aula e 

disponíveis para visualização e download no site institucional. A CPA promove reunião geral com os 

representantes de turma para a apresentação destes resultados, orientando-os para as reuniões 

específicas com os Coordenadores de Curso, que discutem os resultados de cada curso nas reuniões 

com os representantes específicos além de apresentar os resultados aos seus professores. 

No processo de divulgacao a CPA procura sempre abrir o canal de comunicação com a 

comunidade acadêmica a fim de apurar as críticas e sugestões para o aprimoramento do modelo de 

avaliação institucional, incorporando sugestões de melhorias coletadas durante a autoavaliação. 

Nesse processo vale ressaltar a participação dos alunos na Pesquisa Qualitativa, onde os alunos têm 

a oportunidade de, com mais detalhes, expressar sua opinião com relação ao andamento dos 

processos internos.  

A iniciativa de se criar uma Ouvidoria é uma demonstração do engajamento do UNIMONTE em 

um processo mais democrático, com o objetivo de valorizar a comunidade e viabilizar a inclusão de 

todos os atores que circulam no contexto acadêmico, melhorando as relações interpessoais e 

profissionais, na dinâmica do dia-a-dia, oferecendo à comunidade acadêmica e/ou externa um 

constante canal de interlocução que lhes garanta o direito de manifestação sobre os serviços 

prestados pela IES.  

A Ouvidoria atua por meio do site, no link “Fale Com a Gente”, por e-mail e pelo Call-Center, na 

mediação de conflitos entre a comunidade e a instituição, procurando personalizar o atendimento 

ao usuário. As opções de atendimento são: “Biblioteca”, “CAA – Atendimento ao Aluno”, 

“Marketing e Comunicação”, “Ouvidoria”, “Pós-graduação”, “Boleto-Recuperação de Débito”, 

“Vestibular”, “Bolsas e Financiamentos”, “Eventos”, “Núcleo de Carreira”, “Parcerias educacionais”, 
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“Pronatec”, “Transferência”, “Retorno e Obtenção de Novo Título” e, para a Ouvidoria as opções 

são: “Reclamações/Críticas” e “Sugestões e Elogios”. Assim, à Ouvidoria é conferida a tarefa de 

interpretar as demandas de forma sistêmica, para delas inferir eventuais oportunidades de 

melhoria dos serviços e, em nome desses, sugerir mudanças.  

O Setor de Relacionamento, assim que recebe as informações de alunos, gerencia o processo 

para coordenadores e líderes de áreas, além de manter informados os diretores e reitoria de todos 

os pontos críticos apontados e também sugestões e ideias de alunos, ex-alunos e público em geral 

que possam alimentar o processo. Todos os setores da instituição são integrados, e realizam 

reuniões periódicas sobre questões de atendimento, o objetivo traçado pelo setor é o de responder 

aos questionamentos em um prazo máximo de 48h, nesse canal (“fale com a gente”) o sistema está 

segmentado em “alunos”, “ex-alunos” e “público externo”. Para o item Ouvidoria, durante 2014 

foram realizados 328 atendimentos.  

Além disso, a comunidade acadêmica tem acesso aos coordenadores, coordenadores de área 

por meio de reuniões mensais com os representantes de turma, diretores, vice-reitor e reitor, pelos 

diversos canais oferecidos pela IES, seja pessoalmente, por e-mail ou por telefone. 

 

A participação na Avaliação Institucional (avaliação quantitativa), distribuída nas respectivas 

categorias, é apresentada no quadro a seguir: 

 

Participantes 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 

Gestores Acadêmico Vice-Reitor 1  
  

 1 

  Diretor  1  
  

 3 

  Coordenadores 17  
  

 19 

Acadêmico Docentes 167  213 
 

 184 

  Discentes 3.103 2.754 3.204 3.282 3444 3485 

Técnico- Secretaria Acadêmica 11 11 12 
 

 6 

Administrativo Marcorp (Comunicação) 9 9 5 
 

 5 

  Call Center 8 8 6 
 

 6 

  Multiatendimento/CAA 13 13 20 
 

 15 

  Informática 5 5 6 
 

 6 

  Obras e Manutenção/ Inspetoria e Limpeza 28 29 40 
 

 36 

Total 3.363 2.829 3.506 3.282 3444 3766 
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Os resultados obtidos na avaliação realizada nos semestres 2013-2, 2014-1 e 2014-2, estão 

indicados no Quadro a seguir: 

 

 2013-2 2014-1 2014-2 
Média 
2014 

Avaliação do Curso 3,70 3,75 3,73 3,74 

Interdisciplinaridade 
(TIDIR/Projeto Aplicado) 

3,44 3,44 3,40 3,42 

Coordenação de Curso 3,37 3,26 3,26 3,26 

Comunicação 3,47 3,41 3,47 3,44 

Sistema SOL 3,52 3,52 3,57 3,54 

Infraestrutura 3,51 3,37 3,51 3,44 

Informática 2,72 2,77 2,84 2,80 

Biblioteca 3,59 3,63 3,71 3,67 

Docente 3,87 3,93 3,93 3,93 

Serviços (Copiadora) 3,59 3,50 3,61 3,55 

Processos 3,24 3,15 3,20 3,17 

Atendimento 2,93 2,85 3,00 2,92 

 

Abaixo são apresentados os gráficos relativos às dimensões avaliadas: 
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3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

Avaliação do Curso Coordenação Docente Interdisciplinaridade 

Dimensão Acadêmica  

2013-2 2014-1 2014-2 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

Serviços (Copiadora) Processos Atendimento 

Dimensão Serviços  

2013-2 2014-1 2014-2 
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1.8. Ações acadêmico-administrativas em função dos resultados da autoavaliação 

Uma vez que a autoavaliação tenha conseguido mostrar a percepção que a Instituição tem de 

si mesma, envolvendo todos os segmentos institucionais, e que tenham sido identificados os seus 

êxitos, o que pode ser melhorado e os aspectos que necessitam ser modificados substancialmente, 

visto que constituem obstáculos ao cumprimento de sua missão. Compete a cada curso ou setor 

envolvido no processo de avaliação elaborar o seu Plano de Ação.  

O Plano de Ação é considerado o elemento-chave para a transformação positiva da realidade, 

permitindo uma visualização efetiva dos esforços necessários para se buscar a qualidade 

institucional. A partir do processo de avaliação, o Plano de Ação pode promover a articulação do 

que foi idealmente imaginado com a realidade. Isso significa que, à medida que se propõe a 

responder as perguntas básicas para transformar idéias em realidade, ele possibilita o 

estabelecimento de prazos, responsabilidades e recursos, criando medidas para o 

acompanhamento de soluções. Após a realização de seminários por áreas ou cursos, são definidos 

instrumentos de elaboração dos Planos, incluindo ações, meios de acompanhamento 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

Campus Informática Biblioteca Comunicação Sistema SOL 

Dimensão Infraestrutura  

2013-2 2014-1 2014-2 



17 

 
 R. Comendador Martins, 52 – Vila Mathias 

     Santos/SP – CEP 11015-530 

 (13) 3228-2100  

  www.unimonte.br 

 

Credenciamento: Decreto Presidencial de 3 de dezembro de 1997 

(físico/financeiro), detalhamento do orçamento, e cronograma de atualização e avaliação. São 

realizadas reuniões de orientação para elaboração dos planos com todas as unidades envolvidas, 

além de seminários de planejamento acompanhados pelo Núcleo Acadêmico. As ações de curto 

prazo, são sugeridas e implementadas pelos coordenadores de Curso e pelos líderes administrativos 

responsáveis por cada setor. Já as ações de longo prazo são definidas pela equipe de administração 

superior e estão contempladas no PDI, nesse caso referente ao período 2013-2017. 

 

Nos Quadros a seguir são apresentados os Planos de Ação para as dimensões:  

 - Docente; 

 - Interdisciplinaridade; 

 - Curso; 

 - Coordenação; 

 - Comunicação; 

 - Biblioteca. 
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Planos de Ação para a Dimensão – II Política para o ensino (Docente) 

 
D

IM
EN

SÃ
O

 

INDICADOR 
Média 

Unimonte 
2014  

PROBLEMAS 
PRIORITÁRIOS 

AÇÕES A CURTO PRAZO - 2015 
AÇÕES A LONGO PRAZO – PDI 

2013-2017 

D
O

C
E

N
T

E
 

 Informações sobre o plano de ensino 

 Frequência da disponibilização de 

material no Ambiente de 

Aprendizagem SOL Aluno 

 Nível de exigência da disciplina 

 Recursos didáticos utilizados 

 Integração do conteúdo com as 

demais disciplinas do módulo 

 Habilidade interpessoal do docente 

 Maneira adotada para esclarecer 

questões relacionadas ao conteúdo 

 Abordagem do professor sobre 

aspectos sociais, políticos e culturais. 

3,93 

 Orientação ao 

docente sobre 

conteúdo, 

lançamento no 

Sistema SOL e 

correlação com 

outras disciplinas 

 

 Promover reunião de orientação 

aos docentes neste semestre de 

2015/1 e reforçar no planejamento 

2015/2.  

 Estabelecer frequência de 

disponibilização de Material no 

Sistema.  

 Ampliar a participação dos 

professores nos minicursos 

ofertados nas reuniões de 

Planejamento 2015/2.  

 Ampliar os debates sobre o tema 

nas reuniões de Colegiado e NDE. 

 Participação no “Programa de 

Valorização Docente”. 

 Incentivo a participação no 

“Programa Padre Geraldo Magela 

de Práticas Inovadoras” 

 Compartilhar com as lideranças os resultados da 

Pesquisa de Clima e da Avaliação Institucional, a 

fim de que estabeleçam planos de ação para as 

fragilidades apontadas. 

 Instituir a cultura do feedback contínuo. 

 Definir as temáticas de interesse da IES na 

capacitação de seus docentes. 

 Incentivar a participação de docentes em eventos 

acadêmicos científicos e culturais internos e 

externos. 

 Estabelecer uma política de concessão de apoio 

financeiro para a apresentação de produção 

científica em eventos internos e externos. 

 Priorizar participação em projetos de pesquisa e 

extensão de professores mestres e, 

principalmente, de professores doutores. 
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Planos de Ação para a Dimensão – II Política para o ensino (Interdisciplinaridade) 
 

 

  

D
IM

EN
SÃ

O
 

INDICADOR 
Média 

Unimonte 
2014  

PROBLEMAS 
PRIORITÁRIOS 

AÇÕES A CURTO PRAZO - 2015 
AÇÕES A LONGO PRAZO – PDI 

2013-2017 

IN
TE

R
D

IS
C

IP
LI

N
A

R
ID

A
D

E
 

 Integração dos conteúdos das 

disciplinas do módulo no processo 

de elaboração do TIDIR/Projeto 

Aplicado  

 Aprendizagem gerada nas 

atividades fora da sala de aula 

para elaboração do TIDIR 

 Contribuição do TIDIR/Projeto 

Aplicado para a formação do 

aluno 

3,42 
 Interdiscipli-

naridade 

 Trabalhar com Eixo de 

Formação/Tema axioma segundo o 

estabelecido no PPC. 

  Cumprir os modelos estabelecidos 

em 2014 -“Grupo de Estudo 

Interdisciplinar”.  

 Promover reuniões periódicas 

(coordenação/orientadores) para 

monitoramento do andamento dos 

projetos e ações comuns. 

 Promover formação aos 

professores e orientadores e 

divulgar o Manual TIDIR/PA. 

 Divulgar trabalhos com melhores 

resultados à comunidade. 

 Sedimentar o projeto acadêmico buscando uma 

maior articulação com as políticas educacionais 

pautadas na abordagem interdisciplinar e na 

formação cidadã. 

 Atualizar os Projetos Políticos-Pedagógicos dos 

cursos. 

 Acompanhar e avaliar a implantação  das novas 

diretrizes de TCC e Estágio junto aos corpos 

docente e discente. 

 Normalizar os trabalhos acadêmicos em todos os 

cursos. 
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Planos de Ação para a Dimensão – II Política para o ensino (Curso) 

 

 

 

  

D
IM

EN
SÃ

O
 

INDICADOR 
Média 

Unimonte 
2014  

PROBLEMAS 
PRIORITÁRIOS 

AÇÕES A CURTO PRAZO - 2015 
AÇÕES A LONGO PRAZO – PDI 

2013-2017 

C
U

R
SO

 

 Atendimento às 

expectativas 

 Preparação para o 

mercado de trabalho 

 Nível de conhecimento 

exigido no curso 

 Percepção da qualidade 

do curso 

 Reconhecimento do 

curso/ UNIMONTE no 

mercado 

3,74 

 Avaliar os critérios 

de elaboração de 

provas e estudos 

práticos em sala de 

aula e criticidade 

na correção e dar 

feedback ao aluno 

 Implantar o modelo - Prova Integradora 

pelo menos uma vez no semestre (inserir 

data no calendário) 

 Incluir questões modelo ENADE nas 

avaliações dos professores. 

 Identificar problemas via reuniões 

mensais com os representantes de turmas 

(discentes). 

  Utilizar os resultados da Avaliação 

Institucional - CPA nas propostas de ações 

acadêmicas. 

 Programar e ampliar a participação em 

Visitas Técnicas e Seminários. 

 Programar oficina “Elaboração de Itens de 

Prova” 

 Formação dos representantes de turma. 

 Realizar fóruns com empresas públicas e 

privadas  para identificar as  competências 

profissionais demandas pelo mercado. 

  Buscar maior convergência na 

segmentação dos cursos. 

 Capacitar os corpos docente e técnico-

administrativo. 
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Planos de Ação para a Dimensão – VI Organização e Gestão (Coordenação) 

 

 

  

D
IM

EN
SÃ

O
 

INDICADOR 
Média 

Unimonte 
2014  

PROBLEMAS 
PRIORITÁRIOS 

AÇÕES A CURTO PRAZO - 2015 
AÇÕES A LONGO PRAZO – PDI 

2013-2017 

C
O

O
R

D
EN

A
Ç

Ã
O

 

 Liderança acadêmica exercida 

 Orientações fornecidas sobre 

aspectos da vida acadêmica do 

aluno 

 Comunicação sobre outros 

assuntos relacionados ao curso 

 Colaboração no encaminhamento 

das solicitações 

 Organização de encontros / 

reuniões com representantes 

3,26  Comunicação 

 Potencializar os canais de  

comunicação IES x Docente x 

Discente. 

 Ampliar participação dos cursos 

disponibilizados no “Plano de 

Desenvolvimento de Gestores 

Acadêmicos”, incluindo novos 

módulos para 2015/1 e 2015/2. 

 Estreitar o relacionamento com IES do 

grupo Anima para aproveitar sinergia 

na solução de problemas comuns. 

 Promover ações da CPA para 

identificar as fragilidades e 

potencialidades dos processos de 

gestão. 

 Instituir contrato de gestão para 

melhoria dos indicadores acadêmicos 

apontados nas avaliações internas e 

externas. 

 Fortalecer a participação dos órgãos 

colegiados nas instâncias de decisão. 

 Promover atividades de atualização e 

capacitação de gestores acadêmicos e 

administrativos.  
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Planos de Ação para a Dimensão – VII Infraestrutura física (Comunicação) 

 

 

 

 

 

  

D
IM

EN
SÃ

O
 

INDICADOR 
Média 

Unimonte 
2014  

PROBLEMAS 
PRIORITÁRIOS 

AÇÕES A CURTO PRAZO - 2015 
AÇÕES A LONGO PRAZO – PDI 

2013-2017 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 

 Site e e-mails enviados pela 

UNIMONTE 

 A comunicação por meio 

das redes sociais da 

Unimonte 

 A comunicação impressa 

da Unimonte (cartazes, 

folders e flyers) 

 A divulgação da marca 

Unimonte no mercado 

3,44  Comunicação 

 Minimizar as paralisações do 

sistema. 

 Parametrizar os critérios de avaliação 

da Comunicação no curso. 

 Utilizar os sistemas internos para 

ampliar a comunicação direta com o 

aluno. 

 Divulgar o Manual de Comunicação 

“Passo a Passo” para alinhar a rotina 

de comunicação. 

 Ampliar a divulgação dos diversos cursos junto à 

comunidade. 

 Ampliar a publicidade dos resultados das 

avaliações interna e externas e das melhorias 

realizadas a partir deles. 

 Reavaliar os processos de comunicação em 

prática, a fim de definir os canais mais eficientes 

e eficazes, de acordo com o perfil de cada 

segmento. 

 Criar protocolos de comunicação interna e 

externa padronizados, de acordo com o canal de 

veiculação e o perfil dos diferentes segmentos.   
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Planos de Ação para a Dimensão – VII Infraestrutura física (Biblioteca) 

 

 

 

D
IM

EN
SÃ

O
 

INDICADOR 
Média 

Unimonte 
2014  

PROBLEMAS 
PRIORITÁRIOS 

AÇÕES A CURTO PRAZO - 2015 
AÇÕES A LONGO PRAZO – PDI 

2013-2017 

B
IB

LI
O

TE
C

A
 

 Acervo do curso 

 Horário de funcionamento 

 Espaços de estudo 

 Número de exemplares 

disponíveis dos livros mais 

indicados no curso 

3,67 

 Acervo científico  

e acesso no 

período das férias 

 Facilitar o acesso ao espaço físico 

interno para ampliação do horário de 

utilização (mudança no leiaute de 

entrada para Biblioteca). 

 Disponibilizar aos alunos os títulos dos 

artigos científicos e liberar aos alunos 

de graduação para o desenvolvimento 

de TCC. 

 Reforçar o envio de comunicação 

direta aos alunos sobre novos 

exemplares adquiridos. 

 Divulgar e incentivar o uso da 

Biblioteca Virtual, inclusive com as 

indicações no PPC. 

 Ampliar o investimento no acervo. 

 Elaborar o orçamento para aquisição do acervo 

de livros para cada curso. 

 Realizar a aquisição anualmente do acervo com 

base no orçamento. 

 Implantar a biblioteca digital de monografias de 

graduação e pós-graduação da Instituição. 

 Aumentar as assinaturas de títulos de periódicos 

conforme as necessidades dos cursos.  
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1.9.  Articulação entre os resultados das avaliações externas e os da autoavaliação  

As mais recentes tendências de avaliação institucional estão baseadas em uma concepção que 

tem como eixo central a vocação da Instituição e os processos pelos quais ela busca realizá-la. Essa 

concepção está presente na proposta do SINAES. Trata-se de nortear a avaliação pelo modo como a 

Instituição traça seus caminhos para alcançar seus objetivos. Não se esgota, pois, em um modelo 

que retrate estaticamente a organização, mas em uma proposta que busca entender e explicar o 

que acontece na Instituição e por que acontece, com o intuito de aprimorar a sua trajetória para 

que se realize a sua missão. 

Os processos de avaliação institucional compreendem dois momentos: o da avaliação interna 

e o da avaliação externa. No primeiro, conforme descrito anteriormente, a Instituição reconstrói a 

imagem que tem de si mesma, reunindo suas percepções e os dados que as baseiam. É um 

momento de elaboração do que vem sendo denominado de autoavaliação, seguido da construção 

de um plano de ação, isto é, definir os aspectos que podem ser melhorados para aumentar o grau 

de realização da sua missão, objetivos e diretrizes institucionais e/ou o aumento de sua eficiência 

organizacional. O segundo momento, o da avaliação externa, é aquele em que esta visão é discutida 

por uma comissão externa nos atos de autorização e reconhecimento de curso e recredenciamento 

da instituição. As comissões externas, ao interagir com os diferentes setores da instituição, também 

realizam um processo de avaliação na medida em que discutem a visão que a Instituição tem de si 

mesma e apresentam recomendações para seu desenvolvimento. 

É claro que a Instituição vive inserida em um contexto social concreto, no qual promove 

intervenções e busca elementos para seu crescimento e melhoria. Por essa razão, são consideradas 

estratégicas as relações com os processos periódicos de avaliações externas. Essa concepção 

dinâmica de avaliação institucional se assenta sobre uma matriz referencial de dimensões, cuja 

marca é a integração. Tal matriz relaciona as dimensões “imateriais” da Instituição (ensino, 

pesquisa, extensão, gestão e clima) com as dimensões relativas aos elementos concretos que lhes 

dão vida e materialidade (corpo docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo, processos, 

recursos materiais e recursos financeiros). Todas essas dimensões são focadas em uma dimensão 

maior, que pode ser denominada de missão, vocação e objetivos da Instituição.  
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Em 2014, apenas um Curso Superior de Tecnologia em Logística passou pelo processo de 

Renovação do Reconhecimento, tendo recebido uma comissão de especialistas do INEP para a visita 

in loco. O quadro a seguir apresenta os resultados do Relatório de Avaliação do curso de Logística 

com as notas atribuídas a cada uma das dimensões avaliadas. 

 

Dimensões Curso Tecnológico em Logística 

Dimensão 1: Organização Didático Pedagógica 3,4 

Dimensão 2: Corpo Docente 3,7 

Dimensão 3: Instalações Físicas 3,9 

Conceito Final 4 

 

 

Também como componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), o 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) visa contribuir para a permanente 

melhoria da qualidade do ensino oferecido, fornecendo informações que auxiliam a IES a conhecer 

o perfil de seus estudantes e analisá-lo em relação às outras instituições. Ao integrar os resultados 

do ENADE ao das avaliações internas, a IES inicia um processo de reflexão sobre seus compromissos 

e práticas, a fim de desenvolver uma gestão institucional preocupada com a formação de 

profissionais competentes tecnicamente e, ao mesmo tempo, éticos, críticos, responsáveis 

socialmente e participantes das mudanças necessárias à sociedade. 

Em 2013, alunos ingressantes e concluintes de 3 cursos de bacharelado e um curso tecnológico 

participaram do ENADE (Biomedicina, Enfermagem, Medicina Veterinária, Tecnologia em Gestão 

Ambiental), o quadro a seguir apresenta os conceitos obtidos por curso.  

Curso  
ENADE IDD CPC 

contínuo faixa contínuo faixa contínuo faixa 

BIOMEDICINA 1,35 2 1,23 2 2,17 3 

ENFERMAGEM 2,22 3 1,92 2 2,59 3 

MEDICINA VETERINÁRIA 2,41 3 1,95 3 2,41 3 

TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL 2,59 3 2,07 3 2,70 3 
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O Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) é um indicador de qualidade de 

instituições de educação superior, que considera, em sua composição, a qualidade dos cursos de 

graduação e de pós-graduação (mestrado e doutorado). No que se refere à graduação, é utilizado 

o CPC (conceito preliminar de curso) .  

A forma do cálculo do CPC tem implicações sobre a representatividade do IGC. Para um curso 

ter CPC é necessário que ele tenha participado do Enade com alunos ingressantes e alunos 

concluintes. Portanto, o IGC é representativo dos cursos que participaram das avaliações do Enade, 

com alunos ingressantes e concluintes. 

Como cada área do conhecimento é avaliada de três em três no Enade, o IGC levará em conta 

sempre um triênio. Os resultados do Centro Universitário Monte Serrat para os triênios 2009-2010-

2011, 2010-2011-2012  e 2011-2012-2013 são apresentados na sequência. 

Ano de referência 
Número de Cursos com CPC nos 

últimos três anos 
IGC contínuo IGC Faixa 

2011 19 2,21 3 

2012 14 2,39 3 

2013 14 2,40 3 

 

1.10 Avaliação da comunicação com a Sociedade 

 

Para manter a comunicação da IES com a sociedade é levado em conta o público-alvo de cada 

ação para definir quais os meios de comunicação serão utilizados nas iniciativas. As plataformas 

mais comuns utilizadas pela IES são: rádio, redes sociais, sites, busdoor, anúncios em vans, revistas, 

jornais impressos, eventos open-house, mensagens de texto (SMSs), ações de rua, mala direta, e-

mail marketing, outdoor, mídia online e mídia exterior.  

 

http://download.inep.gov.br/download/enade/2008/Nota_Tecnica_CPC_17_12_2009.pdf
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No que se refere as estratégias utilizadas, existem particularidades de campanha para                          

campanha, para que sejam definidas as melhores estratégias na escolha de cada meio e são 

relacionadas ao perfil de público, tiragem, audiência, investimento necessário, orçamento, entre 

outros, são definidas segundo os critérios abaixo: 

 

a) Jornais Impressos: escolhidos para divulgar produtos e iniciativas visando grande visibilidade 

junto ao público de massa, destacam as principais informações e chamada para tomada de 

ação; 

b) Revista: escolhida para receber anúncios e comunicações mais direcionadas para um perfil 

de público que acompanha a publicação. Geralmente anúncios para revista são maiores e 

conseguem trazer mais detalhes sobre o assunto a ser divulgado; 

c) Busdoor: meio utilizado para tornar mais conhecido determinado serviço. Por suas 

características, anúncios de busdoor tem poucas mensagens e convite para tomada de ação; 

d) Outdoor: assim como o Busdoor, meio utilizado para tornar mais conhecido determinado 

serviço, porém a IES utiliza apenas um outdoor na entrada da cidade de Santos, que se 

mostra estratégico por estar em um local por onde transitam pessoas de diversas cidades da 

Baixada Santista; 

e) Sites: são utilizados sites temáticos, além do institucional, para trazer informações mais 

detalhadas sobre os serviços destacados nestes ambientes. É o ponto de destino para as 

chamadas feitas em peças utilizadas em outros meios de comunicação; 

f) Redes Sociais: usadas para divulgar mensagens relacionadas a um determinado tema, 

estimulando que o mesmo seja compartilhado e ganhe o maior alcance possível, atingindo 

um número considerável de pessoas do perfil desejado; 

g) Mala Direta: utilizada para comunicações mais direcionadas, com mensagens altamente 

importantes para o conhecimento do destinatário, como por exemplo avisos sobre período 

de matrícula, ou algum evento acadêmico específico dos cursos; 
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h) Eventos: dependendo da iniciativa a ser divulgada, são realizados eventos, como palestras e 

seminários, para buscar reunir o maior número possível de pessoas dentro do perfil que 

desejamos atingir. Além dos objetivos Acadêmicos, podem visar tanto a captação, quando a 

fidelização ou o relacionamento; 

i) Promoção de Rua/ Intervenção Urbana: ações promocionais e de rua são utilizadas para 

envolver o público geral acerca de um determinado tema. Procura-se, neste tipo de ação, 

grande visibilidade e alcance para o serviço que está sendo veiculado; 

j) Rádio: é utilizado para enaltecer iniciativas que possam atender a um público heterogêneo; 

k) Mídia indoor (shopping, metrô, ônibus, restaurantes, prédios comerciais, aeroporto...): para 

ter abrangência e visibilidade em alguns assuntos específicos, são utilizados televisores da 

Rede Elemidia para divulgar ações. Estas TVs estão instaladas em grandes prédios 

comerciais, supermercados, shoppings e em outras áreas com grande fluxo de pessoas; 

l) Mídia online (links patrocinados, redes de conteúdo, mídia display - banner): pelo fato do 

público-alvo da IES ser um contumaz utilizador dos meios digitais, investir em mídia online é 

condição básica para divulgarmos nossas atividades, além de que as plataformas digitais 

permitem a mensuração do retorno sobre a mídia utilizada.  

No que se refere à avaliação da eficiência do meio de utilizado na comunicação com a 

sociedade, em mídia online, a IES trabalha com uma agência digital que gerencia as campanhas de 

links patrocinados e de anúncios em redes sociais como o Facebook. A partir desse meio, a IES 

consegue ter acesso a relatórios de desempenho sobre a ação realizada, a quantidade de pessoas 

atingidas e interessadas e o alcance da mensagem divulgada. Porém, no que diz respeito a meios 

offline, a medição da eficiência ocorre, sobretudo, pelo cruzamento de informações como “período 

em que a ação foi realizada” versus “quantidade de pessoas atingidas que realizaram a ação que 

desejada pela IES”.  
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Com relação aos documentos sugeridos pela Portaria Normativa nº 40 de 29 de Dezembro de 

2010 (art. 32), uma das principais legislações do MEC para a Educação Superior, são disponibilizados 

no site da Instituição: 

a) Projeto Pedagógico dos Cursos e componentes curriculares, sua duração, requisitos e 

critérios de avaliação;  

b) Conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o Estatuto ou Regimento que 

instruíram os pedidos de ato autorizativo junto ao MEC;  

c) Descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, relacionados à área do 

curso, política de atualização e informatização, área física disponível e formas de acesso e 

utilização;  

d) Descrição da infraestrutura física destinada ao curso, incluindo laboratórios, equipamentos 

instalados, infraestrutura de informática e redes de informação.  

Periodicamente o setor de Comunicação aciona cada setor responsável por verificar se são 

necessárias atualizações  e providencia, quando for o caso, a atualização da documentação no 

Portal da IES, que tem acesso a todos os alunos matriculados. 

A IES possui, ainda, um jornalista dentro da própria instituição, atuando no setor de 

Comunicação e Marketing. Este profissional faz a supervisão do trabalho de uma profissional 

freelancer, que tem a responsabilidade de promover ações de desenvolvimento de releases, 

relacionamento com a Imprensa e cobertura de eventos. Junto com este trabalho, também 

promovemos a clipagem impressa e televisa para captar e monitorar todas as ocorrências da 

Unimonte em meios de comunicação destes gêneros, mensurando-os mensalmente. 

No que se refere a comunicação com o mercado e sociedade civil (Sindicatos, Organização dos 

Estudantes, outras IES ou Escolas de Ensino Básico, Indústrias, Lojas, Hospitais, etc), é realizada 

meio da atuação de uma profissional ligada ao Núcleo de Parcerias Corporativas e Educacionais. Ela 

é a responsável por fazer visitas e transmitir informações que possam ser relevantes para as 
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empresas e instituição. Além disso, o Diretor Executivo da IES também possui agenda de 

relacionamento com o mercado.  

A IES se comunica com o governo por meio do envolvimento direto de sua Reitoria e, também, 

da Direção Executiva da instituição. Quando necessário, o setor de Marketing e Comunicação 

também atua no sentido de facilitar o contato com algumas esferas do Governo.  

1.11 A Pesquisa e a Extensão 

A política institucional de ensino adotada pela IES para os cursos de graduação (bacharelados, 

licenciaturas e tecnologia), na modalidade presencial, atua de acordo com o que estabelecem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e seu PPI, que prioriza a formação profissional e de 

cidadania e um ensino teórico-prático que amplie as fronteiras do saber e contribua para um 

aprendizado alicerçado na pesquisa e em atividades de extensão. Em termos operacionais, a 

proposta curricular estabelecida no PPI sustenta-se em dois pilares: o trabalho coletivo dos 

coordenadores, do corpo docente e dos alunos, e o conceito de aprendizagem significativa. Assim, o 

marco referencial estabelecidos no PDI, do qual se depreendem as diretrizes acadêmicas 

institucionais estabelecidas no PPI, cujo cerne é o conceito de aprendizagem significativa e suas 

dimensões, articulando teoria e prática por meio da pesquisa da extensão numa abordagem 

interdisciplinar do conhecimento, materializam os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) que, em 

seu escopo, devem expressar as intenções de formação definidas institucionalmente. 

Como parte do programa de acompanhamento do egresso e com vistas à formação continuada, 

a Pós-Graduação Unimonte é composta por um total de 34 cursos, em seis grandes áreas de 

conhecimento: Comunicação, Educação, Engenharia, Gestão & Negócios, Meio Ambiente, além de 

Saúde. Cursos que encorajam o desenvolvimento de novos focos no que ainda não foi vivenciado, 

experimentado ou analisado dentro dos processos adotados em seus ambientes profissionais. 

Nossos MBAs foram formulados com base em uma estrutura curricular inovadora. Os cursos que 

possuem Núcleo Comum e Núcleo Específico permitem ainda, ao término do curso escolhido, a 

opção ao aluno de fazer uma nova especialização, cursando somente o Núcleo Específico. 

http://www2.ensinosuperior.inep.gov.br/aval/AspectosGerais/QuestaoDado.asp?avaliacao=59212&questao=3&instrumento=8106
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Além dos cursos de Pós Graduação, existem os cursos de Curta Duração (mais de 40) nas áreas 

de Ciências Jurídicas, Comunicação, Construção & Engenharia, Educação, Engenharia & Meio 

Ambiente, Portos, Hospitalidade, Informática, Gestão e Saúde. 

Todos os ex-alunos possuem descontos corporativos de até 15%, com a possibilidade de cursos 

in company e intercâmbio com o M.I.M - Manhattan Institute of Management – Instituto de 

Negócios de Manhattan. 

O Programa de Iniciação Científica e Tecnológica, sob supervisão da Comissão Permanente de 

Pesquisa (CPP), visa a implementação de projetos científicos por meio da concessão de bolsas de 

pesquisa, estimulando a investigação científica na Instituição e valorizando o papel da Instituição de 

Ensino Superior perante a sociedade. Os projetos apresentados são classificados em duas 

modalidades: (i) Projetos com incentivo de bolsa; (ii) Projetos voluntários. Os projetos aprovados 

têm 10 (dez) meses de duração.  

Em 2013 e 2014, parcerias com empresas propiciaram o oferecimento de bolsas adicionais de 

Iniciação Científica, compra de equipamentos, materias e livros solicitados para o desenvolvimento 

de projetos. Foi ainda consolidada a política de apoio aos docentes a fim de financiar total ou 

parcialmente participações em reuniões científicas ou tecnológicas, no Brasil ou no exterior, para 

apresentação de trabalho não publicado, resultado de projeto de pesquisa. 

A Extensão envolve estratégias de mútua colaboração entre IES e a sociedade e é concebida 

como componente educacional, amparada no eixo do PPI. As atividades de extensão, assim 

referenciadas, têm espaço formalizado nos projetos pedagógicos dos cursos como disciplinas ou 

atividades complementares, previamente definidas, ou reconhecidas ao final do tempo de 

participação. Complementarmente ao ensino e à pesquisa, o processo da Extensão abrange e revela 

contextos e condicionamentos históricos, sociológicos, econômicos, culturais e políticos que 

estimulam a construção de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades, valores e atitudes 

nos alunos. 

 

Com base na análise dos indicadores institucionais e em consonância com os objetivos 

pretendidos no PDI, que visam à expansão e melhoria nos âmbitos administrativo, social, 

pedagógico, financeiro e de infraestrutura, o UNIMONTE propõe para o período de 2013 a 2017 o 

alcance das seguintes metas e ações para a Extensão, com as respectivas avaliações:  
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Meta: 1 Reestruturação do escopo dos Programas de Extensão 
 

Ações Avaliação 

- Promover uma maior integração entre os 

programas de extensão e as necessidades 

locais/regionais. 

- Articular os Projetos de Extensão aos currículos 

da graduação. 

- Priorizar a interdisciplinaridade e a 

multidisciplinaridade dos projetos vinculados aos 

programas de extensão. 

- Estimular parcerias externas aos programas de 

extensão. 

- Promover a incorporação das atividades de 

extensão à cultura de toda a comunidade 

acadêmica. 

- Criar indicadores que avaliem o impacto das 

ações extensionistas vinculadas aos programas. 

- Foi proposto, em 2013, um planejamento para a 

consolidação de uma Política de Extensão 

Universitária da UNIMONTE, focada nas áreas 

temáticas: 

 SAÚDE (Endemias e Pandemias, Saúde da 

Família e Saúde Humana) 

 EDUCAÇÃO (Alfabetização, Leitura e 

Escrita, Artes Integradas; Infância e 

Adolescência e Grupos Sociais 

Vulneráveis); 

 e MEIO AMBIENTE (Questões 

Ambientais, Recursos Hídricos e Resíduos 

Sólidos). 

- As ações de mapeamento através da 

sistematização e controle da produção acadêmica 

avançou significativamente, permitindo em um 

futuro próximo o enquadramento dos trabalhos 

interdisciplinares nas Áreas Temáticas e 

respectivas Linhas de Extensão acordadas. 

 

 
Meta: 3 Estimular a criação de cursos de extensão 
 

Ações Avaliação 

- Estimular cursos de extensão para atender a 

demanda da sociedade. 

- Promover cursos in company, conforme a 

necessidade da comunidade. 

- Oferecer cursos (oficinas) de curta duração com 

a perspectiva da atualização ou complementação 

do ensino e da capacitação profissional. 

 

- Atualmente na IES são disponibilizados na pós-

graduação 34 cursos em 6 grandes áreas do 

conhecimento, além de mais de 40 cursos de 

curta duração, também são oferecidos cursos in 

company, adequados ás necessidades específicas 

das empresas da região da Baixada Santista. 
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Meta: 4 - Consolidar as atividades voltadas para a prestação de serviços 
 

Ações Avaliação 

- Estimular prestações de serviços, conforme as 

necessidades da comunidade. 

- Apoiar e incentivar as ações do Espaço Saúde, 

apoio ao preenchimento das Declarações de 

Imposto de Renda, Campanhas de Vacinação, de 

Preservação Ambiental, de Responsabilidade 

Social etc. 

 

- São realizadas, de forma sistemática, prestações 

de serviço em três áreas preconizadas na Política 

Nacional de Extensão Universitária: 

• Atendimento jurídico e judicial - Núcleo 

de Práticas Jurídicas 

• Atendimento em saúde humana - Espaço 

Saúde 

• Atendimento em saúde animal - Centro 

Médico Veterinário UNIMONTE e CEPTAS 

• Participação dos estudantes nas ações de 

extensão e intervenção social e o 

respectivo impacto em sua formação.  

 

 
 

Meta: 5 - Sistematizar o registro das ações extensionistas da IES 
 

Ações Avaliação 

- Criar o manual de orientações para a 

Comunidade acadêmica. 

- Estimular o registro de todas as ações 

extensionistas. 

- Divulgar os trabalhos extensionistas por meio de 

veículos de comunicação. 

- Estimular a publicação dos trabalhos 

extensionistas em veículos, interno ou externo, 

especializados. 

 

As ações coordenadas pela UNIMONTE em 

atenção ao Dia da Responsabilidade Social no 

Ensino Superior Particular são registradas no 

banco de dados do Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES),  o 

SISDIA. Através dele se resgatam os dados básicos 

do evento e se consolidam os arquivos de 

imagem, como fotos e até como um 

documentário que registram o evento. Como 

fruto desse trabalho, o Unimonte obteve o selo de 

IES socialmente responsável. 
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Meta: 6 - Implementar sistema de controle e avaliação dos projetos de extensão 
 

Ações Avaliação 

- Estabelecer políticas internas (de programas, de 

projetos, de eventos, de cursos) que possam 

fortalecer o controle das ações extensionistas da 

IES. 

- Estimular a submissão de projetos de extensão 

ao Comitê de Ética em pesquisa, que utilizam 

seres vivos como fonte de dados. 

 

- Formulários de registro, listas de presença, listas 

de atendimento estão sendo padronizadas e 

controladas com maior rigor e sistematização. 
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Meta: 7 - Consolidar as atividades voltadas para a promoção de ações de proteção social 
 

Ações Avaliação 

- Estimular atividades de extensão que visem a 

promover o desenvolvimento social. 

- Priorizar projetos e atividades voltados a ações 

humanitárias. 

- Ampliar o número de projetos com caráter 

filantrópico. 

- Estimular atividades que prestem 

assessoramento, garantia e defesa aos direitos do 

cidadão. 

- Promover o acesso da sociedade à UNIMONTE, 

por meio das atividades de extensão. 

- Fortalecer parcerias com o setor público, privado 

e instituições não governamentais; fortalecer o 

elo entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

- Propor ações sócio-comunitárias, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável de comunidades. 

- Promover a flexibilidade curricular, 

enriquecendo a aprendizagem dos discentes em 

atividades extensionistas, implementando o 

caráter interdisciplinar, e ampliando os campos de 

atuação profissional. 

- Contribuir para a capacitação profissional de 

comunidades na busca da autossustentabilidade 

humana e ambiental, elevando a qualidade de 

vida da sociedade. 

 

- Através das ações em parceria com eventos de 

âmbito regional e nacional (Constru SER e Dia da 

Responsabilidade Social), a UNIMONTE vem 

conseguindo acesso à sociedade e procura 

estabelecer uma nova relação com a comunidade 

do seu entorno ao trazer as atividades de 

atendimento para as instalações do Centro 

Universitário; 

- Foi estabelecida uma parceria com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Santos, para 

atendimento da população carente, pelos alunos 

do Curso de Formação de Cabeleireros do Salão 

Autoestima, utilizando as dependências do 

laboratório de Estética e Cosmética da Unimonte. 

- A realização do Evento CIDADE-SE, com a oferta 

de inúmeros cursos, palestras e oficinas abertas 

ao público em geral (além do público interno), 

promoveu a aproximação da sociedade com a 

UNIMONTE, assim como propiciou a exposição 

pública de parte da produção acadêmica 

universitária. 
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2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de autoavaliação deve refletir os projetos acadêmicos, organizacionais e 

institucionais e os parâmetros de qualidade definidos pelo Centro Universitário. Neste caso, a 

avaliação identifica um cenário aferindo a percepção de seus atores. Assim, a avaliação é 

norteadora das ações que devem ser tomadas pela Mantenedora, Reitoria, Vice-Reitoria, Diretorias 

Acadêmicas, Coordenação de Área e de Curso e para os profissionais que atuam na IES (docentes e 

funcionários) de uma forma geral, no sentido de aprimoramento do ensino, pesquisa, extensão e 

serviços oferecidos pela Instituição. Nesse sentido, a avaliação permite aos gestores, docentes, 

discentes e funcionários técnico-administrativos refletirem sobre suas práticas e conhecerem seus 

erros e acertos, auxiliando-os a melhorarem suas características e corrigirem possíveis falhas. 

O modelo de avaliação institucional do UNIMONTE compõe-se de modelos específicos descritos 

nos relatórios em termos de seus componentes, variáveis e indicadores. Grande parte dos 

indicadores e variáveis incluídas nesses modelos já era coletada anteriormente, mas ainda não se 

constituíam como uma base de dados e em relatórios institucionais e anuários estatísticos 

divulgados à comunidade interna. No novo contexto, as informações, somadas a outras, obtidas 

através de entrevistas, análise documental, relatórios de ouvidoria, entre outros, passaram a ser 

consolidadas em bancos evolutivos de dados para aprimoramento das análises dos relacionamentos 

entre os diversos componentes do modelo de avaliação institucional adotado pela instituição. Para 

o relatório apresentado o objetivo foi analisar os dados obtidos no ciclo 2014-1 e 2014-2 e, dessa 

forma, implementar ações que permitam, à curto prazo, atuar, corrigir desvios e melhorias para o 

ano de 2015 (ciclo 2015-1 e 2015-2). Foi levado também em conta, para o desenvolvimento de 

ações à longo prazo o PDI traçado pela instituição para o período de 2013 a 2017. 

A metodologia adotada para a autoavaliação favoreceu o amadurecimento do UNIMONTE no 

processo de autoavaliação até então adotado, que, embora tenha mapeado o contexto vivido pelo 

Centro Universitário, não conseguia estabelecer modelos integrados e quantitativos que 

estabelecessem uma base para o desenvolvimento institucional ao longo do tempo. Neste sentido, 

o esforço foi direcionado para a construção de um modelo quantitativo que permitisse sistematizar 

as percepções da comunidade acadêmica e, a partir da apresentação dos resultados de cada área 

ou setor, estabelecesse um plano de ação.  
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Todas as providências implantadas e em processo de implementação relatadas neste 

documento são suportadas por discussões promovidas pelos integrantes dos Conselhos Superiores, 

Colegiados de Curso,  Núcleos Docentes Estruturantes (NDE),  Alunos Representantes de Turmas 

dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação e Representantes da Mantenedora, mediados pela 

Comissão Própria de Avaliação – CPA. Toda essa dinâmica tem favorecido o diálogo, o cruzamento 

de diferentes percepções, para que possa haver um número maior de informações e de propostas 

resultantes que conduzam à construção dos melhores processos que corroborarão o aumento da 

capacidade institucional de tomar decisões mais bem instruídas, acertadas, pautadas em 

indicadores confiáveis, permtindo-nos atingir metas de qualidade de ensino traçadas em nosso 

plano de gestão.  

Em síntese, para concluir este Relatório, gostaríamos de ressaltar que o Centro Universitário 

Monte Serrat - UNIMONTE considera os processos internos e externos de avaliação como 

ferramentas para a promoção de melhorias contínuas, eficazes e relevantes de seu Projeto de 

Desenvolvimento Institucional, que nos conduzem ao alcance dos objetivos de formação dos 

alunos, traçados nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e com as metas do Plano Nacional de Educação. 


