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INTRODUÇÃO
O presente documento tem como objetivo apresentar o Relatório parcial do Processo de
Avaliação Institucional de 2016, coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), composta
por Agenor João Machado Filho (presidente), Cintia Miyaji (representante do corpo docente),
Isabelle Schimitt (representante do corpo técnico-administrativo), Solange Lima da Silva
Venchiarutte Domingues (representante do corpo discente) e Valdomiro Roman da Silva
(representante da sociedade civil organizada), elaborado em conjunto com a comunidade
acadêmica da Instituição. A avaliação, estrategicamente, para um melhor alcance de seus
resultados, foi dividida ao longo do ano de 2016 em dois momentos, em abril foi avaliada a
dimensão “corpo docente” e “serviços acadêmicos” (interdisciplinaridade e coordenação de
curso) e em outubro foi avaliada a dimensão corpo docente. 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 técnicoadministrativo, para o aprimoramento do atendimento aos alunos e da qualidade do Projeto
Pedagógico Institucional do Centro Universitário Monte Serrat (UNIMONTE).
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O MODELO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A Avaliação Institucional atende uma exigência legal definida pelo 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, mantido pelo Grupo Ănima Educação,
trabalha com os seguintes princípios norteadores, definidos por sua Diretoria Acadêmica:
Avaliação
Institucional

Melhoria e
aperfeiçoamento

Construção coletiva com
participação responsável e
constante da comunidade

Apresentação dos
resultados

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
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à identificação de práticas exitosas, bem como a percepção de omissões e equívocos, a fim de evitálos no futuro.

Como ações concretas, objetiva:
 Mostrar a percepção discente e sua evolução;
 Munir gestores de informações para 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:

•Infraestrutura

•Atendimento

Curso

Currículo

Coordenador

Docente

• Comunicação

Credenciamento: Decreto Presidencial de 3 de dezembro de 1997
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2. METODOLOGIA
O processo, conduzido semestralmente (2016-1 e 2016-2), é realizado em seis etapas, que
passam pelo processo de estruturação dos instrumentos, aplicação, validação estatística e a
apresentação de resultados.

1. Pesquisa do universo dos discentes, docentes, coordenadores e corpo técnico administrativo

2. Revisão dos formulários de avaliação a cada dois anos

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

4. Validação estatística dos instrumentos

5. Apresentação e discussão dos resultados da avaliação institucional

6. Elaboração dos Planos de Ação

Formulários de avaliação
Os formulários de avaliação englobam os grupos descritos abaixo com suas respectivas
dimensões:
 Discente: avaliação do curso, do trabalho docente, da interdisciplinaridade, e da coordenação
de curso, além disso o aluno pode emitir opinião sobre a cantina, o call center, o centro de
atendimento ao aluno, a biblioteca, a comunicação, a copiadora, a informática, a
infraestrutura o sistema on-line, e a tesouraria. As primeiras alterações significativas na
estrutura dos formulários de avaliação ocorreram na transição 2010-2011, quando o
questionário apresentado sofreu várias alterações, refletidas principalmente na redução no
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número de questões, que passou de 57 para 49. Em 2015 o número de questões passou de 49
para 42, além disso ocorreu uma alteração importante na metodologia do levantamento das
informações, sendo que os discentes passaram a responder o questionário “on line”,
diretamente no portal da IES. Embora o índice de participação tenha reduzido, com essa
mudança, o montante de participação é considerado aceitável, pois o processo passa por
validação estatística (apresentada a seguir). A avaliação do docente pelo discente também
sofreu alterações substanciais, passou a contar com um questionário contendo 24 questões e,
posteriormente, em 2016, para 17 questões, subdividido nas dimensões: Organização
Didático-Pedagógica; Estratégias de Ensino-Aprendizagem; Avaliação da Aprendizagem e
Mentoria.
 Docente: autoavaliação; avaliação do discente e turma, coordenação de curso; condições de
trabalho; valores institucionais.
 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 2016-1 foram verificadas todas as variáveis do mapa avaliativo abaixo e, para o
período 2016-2, o foco da avaliação da avaliação foi mantido sobre o corpo docente.
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Pró-Reitor

Técnico-Admistrativo

Diretor
Condições de Trabalho

Coordenador

Docente

Discente

Atendimento

Processos

Infraestrutura

Curso

Comunicação

o
Mapa Avaliativo
Escala
O questionário aplicado na avaliação do corpo docente utilizou uma escala do tipo Likert de onze
pontos, variando de 0 (zero) a 10 (dez), sendo 0 para discordo totalmente e 10 para concordo
totalmente. Esse tipo de escala, comumente, facilita ao respondente analisar e avaliar valores em
base decimal e assim confere maior precisão nas respostas.
A escala de Likert adotada na avaliação do corpo de apoio da infraestrutura 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
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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

TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS1
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 concluído o prazo da avaliação, inicia-se o processo de validação dos dados,
utilizando técnicas estatísticas. A Leitura ótica das informações ocorre na avaliação das
condições e ambiente de trabalho do docente e técnico administrativo e além dos
coordenadores de área e diretores.

1

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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 Fase 2: limpeza da base.
 Fase 3: envio para geração dos resultados finais no sistema SPHINX (software utilizado pelo
UNIMONTE para a geração de resultados).

3. DESENVOLVIMENTO

Validação do
Instrumento de
Avaliação

Análise Fatorial
Exploratória

Testes KMO e
Esfericidade de
Bartlett

Alfa de Cronbach

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
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) no campus e
setores, para deliberação.
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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, e-mail aos
coordenadores, professores, representantes de classe, líderes dos setores administrativos, SMS,
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
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, Direção, Coordenação 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 além de apresentar os resultados aos seus professores.
No processo de divulgação 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.
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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 andamentos dos
processos internos. Em 2016-1 houve 3488 participações e 2016-2 foram 2517, o que demonstra o
interesse dos alunos em participarem ativamente do processo emitindo opinião a respeito dos
temas avaliados.

A participação na Avaliação Institucional (avaliação quantitativa), distribuída nas respectivas
categorias, é apresentada no quadro a seguir:
Participantes
Gestores Acadêmico

Acadêmico

2014/1

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

Vice-Reitor

1

1

1

Diretor

3

3

3

Coordenadores

19

17

17

Docentes

184

181

217

2147

2836

Técnico-

Discentes
Secretaria Acadêmica

6

5

6

Administrativo

Marcorp (Comunicação)

5

8

6

Call Center

6

8

10

Multiatendimento/CAA

15

20

7

Informática

6

5

7

Obras e Manutenção/ Inspetoria e Limpeza

36

59

72

2454

3182

Total

3444

3444

Credenciamento: Decreto Presidencial de 3 de dezembro de 1997
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2753

2016/2

2595

2595

 R. Comendador Martins, 52 – Vila Mathias
Santos/SP – CEP 11015-530
 (13) 3228-2100
 www.unimonte.br

14

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Missão
O UNIMONTE se define como uma instituição contemporânea, regional, inovadora e dinâmica,
com foco na responsabilidade social e desenvolvimento sustentável:


Vocação Regional pelo atendimento aos seus discentes e por sua atuação constante
junto à Comunidade, junto ao Poder Público e aos empresários dos nove municípios da
Região Metropolitana da Baixada Santista, compreendendo os municípios de: Bertioga,
Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.



Vocação Contemporânea, pela análise dos cenários socioculturais atuais, propondo
abordagens tanto em suas práticas de gestão quanto em suas práticas educacionais.



Vocação Inovadora, pelas ações firmes, decisivas e corajosas, e de acompanhamento e
antecipação do desenvolvimento científico e tecnológico por meio de pesquisas e
observações, retratando a sua posição de vanguarda.



Vocação Dinâmica consolida-se através de suas propostas e do atendimento às
reivindicações feitas pela sociedade que se desenvolve num ambiente em constantes
mutações.



Foco na responsabilidade social e sustentabilidade, percebendo o papel estratégico das
instituições de ensino superior, enquanto produtoras de conhecimento e, portanto, de
coparticipes na construção de alternativas sociais para situações complexas da
contemporaneidade.

Dessa forma, tem como missão:

“Impulsionar o desenvolvimento científico tecnológico da região, de forma ética e
compromissada, formando alunos, nas diversas áreas, com sólido conhecimento acadêmico-
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científico, que sejam proativos, empreendedores e aptos a inovar, com capacidade de construir
alternativas para as questões socioeconômicas contemporâneas, pautados nos princípios de
sustentabilidade e de defesa dos Direitos Humanos”.

Visão
Colaborar no desenvolvimento e transformação da sociedade, por meio de atitudes inovadoras
na educação, nas formas de ensino e aprendizagem e nas práticas de gestão, fomentando
desenvolvimento tecnológico, aliado a construção de uma sociedade sustentável e participativa.

Sendo assim, a instituição pretende:


ser reconhecida pelos cursos, atividades e pesquisas interdisciplinares, pesquisa básica e
aplicada, bem como pela liderança e parceria com os setores de produção e serviço,
governo e comunidade, no desenvolvimento e disseminação de novas tecnologias;



manter uma política de rever seus currículos para adequá-los aos desafios das novas
realidades contemporâneas;



construir ambientes estimulantes de aprendizagem, que possibilitem criação e inovação
a alunos, docentes e colaboradores.



estabelecer interações e redes de saberes com os ex-alunos (egressos) e a sociedade.

Valores
Em um processo que envolveu reuniões de consenso de uma equipe de mais de 400
colaboradores, entre corpo administrativo e corpo docente, o UNIMONTE construiu sua Carta de
Valores.

Os cinco princípios fundamentais definidos pela carta (COMPROMETIMENTO, RESPEITO,
TRANSPARÊNCIA, INOVAÇÃO e RECONHECIMENTO), mostram a essência da instituição e passam a
nortear todas as decisões do UNIMONTE.
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A carta expõe as reais intenções do UNIMONTE em se tornar um ambiente pautado pela
verdade e integridade nos relacionamentos internos, pelo compromisso de todos em fazer sempre
o melhor e, exaustivamente, buscar o trabalho em equipe, perseguindo o novo, o ousado e o
criativo.

Os cinco valores fundamentais do UNIMONTE são:

Respeito: agir sempre considerando os limites da própria liberdade e da liberdade dos outros,
com dignidade e tolerância, sensível aos princípios éticos da vida humana, sem jamais fazer aos
outros aquilo que não gostaria que fizessem com você.
Comprometimento: atuar com responsabilidade, dedicação e cooperação, integrado com a
cultura, valores e objetivos da instituição, fortalecendo o desenvolvimento pessoal, profissional e
social.
Transparência: praticar e promover a verdade coerente no sentir, pensar, falar e agir com
liberdade para expressar ideias, dúvidas e discordâncias, sempre respeitando a opinião do outro.
Inovação: coragem e ousadia para a criação de novas práticas e novos caminhos, através de
processos criativos que gerem crescimento, desenvolvimento e evolução das pessoas, da
organização e da comunidade: transformar, reinventar e mudar, sabendo gerenciar riscos.
Reconhecimento: sentir-se valorizado e valorizar as ações das outras pessoas e do grupo,
considerando suas habilidades e competências, por esforços e resultados que promovam a melhoria
da qualidade de vida e o desenvolvimento institucional e pessoal.
Os valores do UNIMONTE centralizam-se na busca contínua por inovação em ensino, ciência,
tecnologia e interação social. As ações consideradas relevantes para a consolidação dos valores da
IES são:


buscar e promover qualidade em educação e interação com a sociedade e com o meio
científico e industrial;



reconhecer que a diversidade de programas da instituição permite a qualidade pela
interação contínua de conhecimentos;



buscar continuamente a melhoria, a criatividade, a inovação e a mudança;
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valorizar e premiar realizações, lideranças e empreendedorismo;



cultivar e patrocinar um ambiente de confiança, respeito e integridade, que permita que
todos alcancem seu mais alto potencial.

O PDI 2013-2017 segue a trajetória iniciada e busca ampliar o alcance dos propósitos em curso, com
foco em áreas de desenvolvimento já existentes, mas que sofreram significativo incremento na
demanda regional por profissionais qualificados nos últimos dez anos, tais como as áreas de gestão,
saúde e meio ambiente, do comércio e da indústria e, sobretudo, na de prestação de serviços,
como se poderá observar no seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI).

Assim é que, na busca incessante pela qualidade no ensino, pesquisa e extensão, o Centro
Universitário Monte Serrat se propõe novos desafios com o intuito fundamental de qualquer
instituição de ensino superior, que é a de produzir ciência e tecnologia em prol do desenvolvimento
econômico, social e político, com o compromisso inalienável de promover os Direitos Humanos, em
todas as suas manifestações, e a preservação do planeta.

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

O conceito de responsabilidade social no contexto corporativo contemporâneo consiste em um
conjunto de iniciativas que determina a forma como as organizações dialogam com a sociedade,
permitindo-as exercer seu compromisso social de melhoria da qualidade de vida, agregar valor
econômico e social às suas atividades e gerar diferenciais perceptíveis a todos os stakeholders.
Quando a organização é uma instituição de ensino, essa responsabilidade para com a sociedade
destaca-se por sua natureza formativa, traduzida em sua capacidade de transformar e fortalecer os
indivíduos, de provocar mudanças na sociedade e de responder às suas necessidades. A educação é
de importância vital para a humanidade, e as instituições de ensino se comprometem com a
sociedade, local e globalmente, não apenas quando produzem e disseminam conhecimentos e
tecnologias, mas principalmente quando assumem seu papel de despertar a consciência dos
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educandos para a responsabilidade social, quando preparam indivíduos para a autonomia e educam
para o desenvolvimento sustentável. Além disso, considerando-se o lado corporativo, as instituições
de ensino são socialmente responsáveis quando cuidam da gestão acadêmica, da gestão de
pessoas, da gestão administrativo-financeira e da gestão de marketing, pautando-se pelos mesmos
princípios de responsabilidade social apregoados aos alunos.

A educação, graças à sua natureza social transformadora, tem como principal missão contribuir para
o desenvolvimento sustentável e para o aprimoramento da sociedade, segundo os princípios da
UNESCO para ações prioritárias que possam garantir mudança e desenvolvimento no século 21.
Educar para o desenvolvimento sustentável significa educar indivíduos autônomos, formar cidadãos
éticos e responsáveis e preparar profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Significa
ainda responsabilizar-se pelas consequências sociais de todas as atividades exercidas.

A responsabilidade social do UNIMONTE se materializa nas seguintes ações:


formação de leitores;



acompanhamento da qualidade dos serviços prestados;



ações afirmativas, como a de contratação de portadores de necessidades especiais;



defesa do meio ambiente;



promoção da inclusão social, cultural e digital;



preparação de futuros líderes para o desenvolvimento sustentável;



promoção de valores éticos;



preservação da memória e do patrimônio culturais;



incentivo à produção artística;



articulação do ensino, da pesquisa e da extensão, etc.

A responsabilidade social do UNIMONTE é traduzida, sobretudo, na qualidade da formação integral
dos educandos. Entende-se por formação integral aquela que, além de formar profissionais e de
prepará-los para o mercado de trabalho, potencializa as capacidades dos indivíduos e educa os
cidadãos, como já mencionado.
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A educação para a sustentabilidade e para a responsabilidade social no UNIMONTE é, pois, uma
educação que acompanha as transformações pelas quais o mundo está passando, que entende a
sustentabilidade como uma ação interdisciplinar que orienta o eixo de formação dos alunos e
contribui para a sua formação integral. Para tal, o UNIMONTE investe continuamente no
desenvolvimento do currículo e em inovações pedagógicas. Além disso, zela para que a ampla
aplicação de todos esses princípios seja percebida em todos os setores da instituição, e não apenas
no discurso da sala de aula.

Do ponto de vista das práticas de gestão no UNIMONTE, a IES tem buscado repensar a forma como
age e se comunica com seu público interno (funcionários e professores), público externo
(fornecedores e alunos) e também com outros públicos diretamente afetados pela sua atuação
(órgãos governamentais, comunidade, sindicatos, pais de alunos, entre outros). A adoção de um
modelo educacional em sintonia com os novos tempos e que garanta a formação integral aos
educandos implica fortes impactos para a gestão da instituição, em todas as suas dimensões:
acadêmica, de pessoas, administrativo-financeira, e mercadológica.

Em se tratando da Gestão Acadêmica do UNIMONTE, as práticas dizem respeito, por exemplo, aos
projetos de pesquisa e extensão mantidos pela IES, obviamente respeitadas suas características e
classificação perante o Ministério da Educação.

Com relação à Gestão de Pessoas, as práticas dão enfoque à criação de um ambiente saudável de
trabalho e desenvolvimento profissional, ao incentivo à meritocracia e a uma filosofia de gestão
inclusiva, isto é, que incentive a transparência nas relações humanas e a participação das pessoas
nas decisões, tornando-as parte indissociável de sua missão, sua visão de seu propósito.
No que diz respeito à Gestão Administrativo-Financeira, observam-se não somente as questões da
responsabilidade na gestão do caixa e dos investimentos como também práticas relacionadas à
administração da infraestrutura, relações com parceiros e fornecedores, organização interna e
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governança. Verificam-se aí impactos relacionados ao desempenho econômico da instituição, assim
como ao desempenho ambiental e ao desempenho social.

Já a Gestão Mercadológica trata do diálogo, em diferentes formas, do UNIMONTE com seus
públicos externos. Diante do desafio de uma gestão socialmente responsável, esse diálogo passa
por profundas transformações, considerando-se sobretudo o contexto contemporâneo, em que a
verdade nas mensagens publicitárias e a transparência na relação estabelecida com os diversos
públicos são consideradas fundamentais.

Na perspectiva da Gestão, a adoção de práticas de responsabilidade social no UNIMONTE reflete,
como um espelho, tudo o que é ensinado aos alunos, de forma a permitir que as experiências
vividas na instituição contextualize a sua atuação profissional e que as exigências do mundo do
trabalho e dos negócios ajudem a contextualizar as experiências vividas na instituição.

Eixo 3: Políticas Acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino a Pesquisa e a Extensão

A política institucional de ensino adotada pela IES para os cursos de graduação (bacharelados,
licenciatura 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, de
Ausubel e colaboradores. Assim, o marco referencial estabelecidos no PDI, do qual se depreendem
as diretrizes acadêmicas institucionais estabelecidas no PPI, cujo cerne é o conceito de
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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 15 cursos, em tres grandes áreas de
conhecimento: Educação, Gestão & Negócios e Direito. 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, onde serão trabalhadas habilidades e competências voltadas para o
Projeto de Carreira do aluno, tais como: Liderança, Negociação de Conflitos e Inovação além de
disciplinas de autoconhecimento. 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.
Todos os ex-alunos possuem descontos corporativos de 15% e as empresas parceiras também
são beneficiadas com descontos que variam de 8 a 15%.
As possibilidades de intercâmbio contemplam o M.I.M. Manhattan Institute of Management –
Instituto de Negócios de Manhattan (EUA), UVIGO – Universidade de Vigo (Espanha) e UNSE –
Universidade Nacional Santiago Del Estero (Argentina).
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.
De 2013 a 2016, 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
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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:
Meta: 1 Reestruturação do escopo dos Programas de Extensão
Ações

Avaliação

- Promover uma maior integração entre os

- Em 2016, foi realizada uma reavaliação das áreas

programas de extensão e as necessidades

temáticas abrangidas pela Política de Extensão

locais/regionais.

Universitária da UNIMONTE, sendo que foram

- Articular os Projetos de Extensão aos currículos

desenvolvidas várias atividades e que contaram

da graduação.

com o envolvimento de 20 Cursos da IES.

- Priorizar a interdisciplinaridade e a
multidisciplinaridade dos projetos vinculados aos
programas de extensão.
- Estimular parcerias externas aos programas de

Essas ações tiveram a participação de 4129 alunos
e contribuição de 51 professores atuando
diretamente no planejamento e execução dos
eventos.

extensão.
- Promover a incorporação das atividades de
extensão à cultura de toda a comunidade
acadêmica.

O público externo de 2227 pessoasparticiparam
ou foram atendidos de alguma forma nos eventos
realizados.

- Criar indicadores que avaliem o impacto das
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ações extensionistas vinculadas aos programas.
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Meta: 3 Estimular a criação de cursos de extensão
Ações
- Estimular cursos de extensão para atender a
demanda da sociedade.
- Promover cursos in company, conforme a
necessidade da comunidade.

Avaliação
Atualmente na IES são disponibilizados na pós-graduação 15
cursos em 3 grandes áreas do conhecimento, com a
possibilidade de ampliação e adequados ás necessidades
específicas das empresas da região da Baixada Santista.
Realização da terceira edição do evento Cidade-se que integra

- Oferecer cursos (oficinas) de curta duração com

iniciativas de todos os cursos da Unimonte, com atividades

a perspectiva da atualização ou complementação

variadas e abertas também ao público externo.

do ensino e da capacitação profissional.

A programação é diversificada, com oficinas, workshops,
palestras, mesas redondas e várias atividades no pátio, como
exposições, Feira Gastronômica, Juri Simulado, Concurso de
Ponte de Palitos, Cafeína (desafio de Publicidade) e
apresentações musicais. Foram oferecidas 243 atividades com
um total de 4203 inscritos.
Realizado o “INTEGRA MAIS”, Semana Acadêmica que reúne as
apresentações de trabalhos (Projeto Integrador, Tidir e TCC)
que os alunos de todos os cursos desenvolveram ao longo do
semestre. Foram apresentados 657 trabalhos no evento.

Meta: 4 - Consolidar as atividades voltadas para a prestação de serviços
Ações
- Estimular prestações de serviços, conforme as

Avaliação
Foram criadas Oficinas Maker para capacitar, fomentar e
incentivar o uso dos novos espaços de aprendizagem da

necessidades da comunidade.

Unimonte para ideação e prototipação tanto para a

- Apoiar e incentivar as ações do Espaço Saúde,

comunidade acadêmica quanto externa em sua formação.

apoio ao preenchimento das Declarações de

Oferecidas 9 oficinas de Arduíno, Design Thinking, Canvas e

Imposto de Renda, Campanhas de Vacinação, de
Preservação Ambiental, de Responsabilidade
Social etc.

Impressora 3D com a 127 presentes.
Realizado o Dia da Responsabilidade Social, o evento tem
como objetivo geral organizar, anualmente, uma mostra de
suas ações, isto é, expor os seus feitos nos projetos sociais nas
áreas de educação, saúde, cultura, meio ambiente que contou
com a participação de 127 professores e alunos, foram
atendidas 494 pessoas e um público total de 620 participantes.
Além disso foram realizados os eventos: Imposto de Renda,
Dia do Geólogo, Semana do Consumidor, Seminário de
Economia Internacional e Atendimento de Animais da Ilha
Diana.
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Meta: 5 - Sistematizar o registro das ações extensionistas da IES
Ações

Avaliação

- Criar o manual de orientações para a

O Manual de Atividades de Extensão foi publicado

Comunidade acadêmica.

em 2016.

- Estimular o registro de todas as ações
extensionistas.

As ações coordenadas pela UNIMONTE em
atenção ao Dia da Responsabilidade Social no

- Divulgar os trabalhos extensionistas por meio de
veículos de comunicação.
- Estimular a publicação dos trabalhos
extensionistas em veículos, interno ou externo,
especializados.

Ensino Superior Particular são registradas no
banco de dados do Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), o
SISDIA. Como fruto desse trabalho, o Unimonte
obteve o selo de IES socialmente responsável, nos
anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.

Meta: 6 - Implementar sistema de controle e avaliação dos projetos de extensão
Ações
- Estabelecer políticas internas (de programas, de
projetos, de eventos, de cursos) que possam
fortalecer o controle das ações extensionistas da
IES.

Avaliação
- Formulários de registro, listas de presença, listas de
atendimento foram padronizados e controlados com maior
rigor e sistematização.
- O modelo de Relatório de Atividades de Extensão foi
preparado em ambiente virtual, através do uso de serviços de

- Estimular a submissão de projetos de extensão

formulários que permitem a consolidação dos dados na forma

ao Comitê de Ética em pesquisa, que utilizam

de planilhas que permitam o rápido resgate e análise dos

seres vivos como fonte de dados.

dados.
- Foi oficializada a parceria entre as instituições do Grupo
Anima que permitem a submissão dos projetos de Extensão da
Unimonte ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
São Judas Tadeu, o que possibilitou uma maior agilidade nos
processos de aprovação/adequação dos projetos.
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Meta: 7 - Consolidar as atividades voltadas para a promoção de ações de proteção social
Ações
- Estimular atividades de extensão que visem a
promover o desenvolvimento social.
- Priorizar projetos e atividades voltados a ações

Avaliação
- Preocupados em valorizar as áreas artísticas, culturais, sociais
e educacionais da UNIMONTE o grupo de “Teatro Universitário
Unimonte” foi criado pela possibilidade de extensão do
território acadêmico e o seu diálogo direto com a região em

humanitárias.

que a UNIMONTE está inserida. A ação conta com 38

- Ampliar o número de projetos com caráter

participantes entre alunos e professores.

filantrópico.

- “Domingo de Lazer”, evento que contou com diversas

- Estimular atividades que prestem

atividades ligadas aos cursos de Pedagogia, Gastronomia,

assessoramento, garantia e defesa aos direitos do
cidadão.
- Promover o acesso da sociedade à UNIMONTE,

Estética, Design, Veterinária, Enfermagem, Biomedicina,
Cinema e Publicidade, contou com a participação de 90 alunos,
11 professores e público de 340 pessoas.
- Realizado o evento “CONSTRUSER” que é realizado em

por meio das atividades de extensão.

parceria com as regionais do Sindicato da Construção Civil do

- Fortalecer parcerias com o setor público, privado

Estado de São Paulo, voltado para os familiares e

e instituições não governamentais; fortalecer o

trabalhadores do segmento. O tema central dessa edição foi

elo entre as atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
- Propor ações sócio-comunitárias, com vistas ao

“Água, cuida que tem”, com uma segunda abordagem, “Todos
no combate ao Aedes aegypti”, contou com a participação de
8 professores e 51 alunos, sendo atendidas 602 pessoas.
- Semana da Ciência e Tecnologia, a Prefeitura de Santos

desenvolvimento sustentável de comunidades.

inseriu, pelo segundo ano, a Semana Municipal no calendário

- Promover a flexibilidade curricular,

oficial da cidade, alinhado com a Semana Nacional (iniciativa

enriquecendo a aprendizagem dos discentes em

do Ministério da Semana da Ciência e Tecnologia). Foram
oferecidas oficinas (Plantas Alimentares não convencionais,

atividades extensionistas, implementando o

palestras e visita à Ilha Diana). E também participação nas

caráter interdisciplinar, e ampliando os campos de

atividades: Programa Neorama, Feira de Ciência Inovação e

atuação profissional.

Tecnologia e Desafio Start up Cidadã. Foram realizadas 5

- Contribuir para a capacitação profissional de
comunidades na busca da autossustentabilidade
humana e ambiental, elevando a qualidade de
vida da sociedade.

atividades no Unimonte com a participação de 106 pessoas.
- No Programa de Extensão Saúde e Vida, foi iniciado o
Programa de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti, com o
objetivo em diminuir os focos de mosquitos no entorno da
Unimonte. O programa é constituído de cinco fases e foi
iniciado com a sensibilização dos alunos, apresentando os
números e os prognósticos, nessa fase participaram 309
alunos. Além disso foram realizados: Varal na Calçada, Cine
Clube, Uniarte, Transformação da Beleza, SOS vida animal e
Lixo na Praia.
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Dimensão 4: 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, email marketing, outdoor e mídia digital.

No que se refere às 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) Televisão: atualmente vem sendo muito pouco utilizada em virtude do alto valor praticado
para anúncios neste meio;
c) 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;
d) Busdoor: meio utilizado para tornar mais conhecido determinado serviço ou produto. Por
suas características, anúncios de busdoor têm poucas mensagens e convite para tomada de
ação;
e) Outdoor: pouco utilizado pela instituição em virtude do alto valor praticado para anúncios
neste meio e por não ser tão estratégico para chegada da mensagem em nossos principais
público-alvo;

Credenciamento: Decreto Presidencial de 3 de dezembro de 1997

 R. Comendador Martins, 52 – Vila Mathias
Santos/SP – CEP 11015-530
 (13) 3228-2100
 www.unimonte.br

28

f) Sites: são utilizados sites temáticos, além do institucional, para trazer informações mais
detalhadas sobre os serviços e produtos destacados nestes ambientes. É o ponto de destino
para as chamadas feitas em peças utilizadas em outros meios de comunicação;
g) Redes Sociais: usadas para divulgar mensagens relacionadas a um determinado tema e
promover relacionamento com o público;
h) 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;
i) 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;
j) 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;
k) Rádio: é utilizado para enaltecer iniciativas que possam atender a um público heterogêneo;
l) 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;
m) Mídia online (links patrocinados, redes de conteúdo, mídia display - banner): pelo fato do
público-alvo da IES ser 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.
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No que se refere à avaliação da eficiência do meio utilizado na comunicação com a sociedade,
em mídia online, a IES trabalha com uma agência digital do próprio grupo in house do qual fazemos
parte, 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 desejada pela IES”, mensurações estas feitas tanto pelo
time interno de marketing da IES, quanto também pela agência in house do grupo do qual fazemos
parte.
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 para 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.
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A IES possui, ainda, um profissional dentro da própria instituição, atuando no setor de
Comunicação e Marketing. Este profissional conduz também ações de assessoria de imprensa, como
o desenvolvimento de releases, relacionamento com a Imprensa e cobertura de eventos. Junto com
este trabalho, também promovemos a clipagem impressa para captar e monitorar todas as
ocorrências do Unimonte em meios de comunicação destes gêneros, mensurando-os mensalmente.
O mesmo vale para o meio digital, a partir do uso de uma ferramenta específica de mensuração e
levantamento de dados relativos à marca Unimonte em sites e redes sociais.
No que se refere à comunicação com o mercado e sociedade civil (Sindicatos, Organização dos
Estudantes, outras IES ou Escolas de Ensino Básico, Indústrias, Lojas, Hospitais, etc), é realizada por
meio da atuação de uma equipe comercial, composta por 3 colaboradores. Tal setor, que está
integrado ao núcleo de marketing e comunicação, é responsável por fazer visitas, estabelecer
parcerias e transmitir informações que passam a ser relevantes para as 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.

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
Formas de Acesso
Para o aluno ingressar no UNIMONTE, ele deverá se submeter ao processo seletivo (obedecendo a
critérios, prazos e regras descritos no edital), ou apresentando diploma de curso superior em outra
graduação, ou através de transferência proveniente de cursos autorizados ou reconhecidos,
mantidos por instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras, com as necessárias
adaptações curriculares, em cada caso.
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Programa de Apoio Financeiro
O UNIMONTE visando ao apoio financeiro aos seus alunos disponibiliza os seguintes programas de
bolsas de estudo e formas de financiamento:

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS - PROUNI
Programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece bolsas de estudos em instituições de
educação superior privadas a estudantes de baixa renda sem diploma de nível superior. Para
concorrer às bolsas, o aluno precisa ter prestado o Enem, além de ter renda familiar, por pessoa, de
até três salários mínimos, dentre outros requisitos. O Unimonte é uma das instituições vinculadas
ao ProUni.

CRÉDITO PRAVALER
O crédito universitário PRAVALER é um programa privado de financiamento estudantil fornecido
pela empresa Ideal Invest e implantado em parceria com o Unimonte, que permite ao estudante
financiar seu curso de Graduação em até o dobro do tempo de duração do mesmo. O estudante
precisa estar regularmente matriculado, e se inscrever pelo site do PraValer.

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)
O Programa de Financiamento Estudantil (FIES) foi criado pelo Governo Federal em 1999 para
oferecer aos alunos mais uma opção de financiamento dos estudos, dando prioridade àqueles que
têm situação econômica menos privilegiada. O Unimonte é uma das instituições de ensino superior
credenciada ao programa.
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Estímulos à Permanência
Políticas de acesso

Incorporando o entendimento de que o acesso ao ensino de qualidade é condição essencial para a
superação das desigualdades sociais, o UNIMONTE tem buscado criar políticas que facilitem o
acesso à educação superior, criando condições institucionais de atendimento ao discente,
incentivando e apoiando iniciativas próprias e da Mantenedora, com um extenso e variado
programa de bolsas (Bolsa Reconhecimento por Desempenho, Bolsa Monitoria, Bolsa de Iniciação
Científica).

Políticas de permanência

O UNIMONTE assume uma responsabilidade ampliada na promoção da inclusão social, entendendo
como seu compromisso assegurar não apenas o acesso, mas a permanência e a possibilidade de
conclusão dos estudos no período regimental.

O UNIMONTE entende que a formação integral dos educandos implica o desenvolvimento contínuo
de um conjunto de habilidades e competências consideradas necessárias à sua futura atuação como
cidadão e como profissional. Uma vez que esse desenvolvimento é processual, a formação inicial – a
graduação, seja na modalidade de bacharelado, licenciatura ou graduação tecnológica – é
considerada apenas a primeira etapa de um desenvolvimento social e profissional permanente. Essa
perspectiva de desenvolvimento exige a compreensão de que a sua construção implica um processo
de educação continuada.

Além disso, é importante considerar o aspecto dinâmico do conhecimento, o qual exige momentos
de reciclagem, aperfeiçoamento e novas aprendizagens. Nesse sentido, a instituição toma para si a
responsabilidade de levar seus alunos a aprender continuamente e de oferecer a eles opções
adequadas ao seu percurso formativo, motivo pelo qual a educação continuada integra o conjunto
de princípios que norteia a formação de alunos e alunas no UNIMONTE.
Para que esses objetivos sejam atingidos, o UNIMONTE vem se consolidando na oferta de cursos de
pós-graduação lato sensu há mais de uma década, sempre tendo como referência a demanda da
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Baixada Santista, região com forte vocação para turismo, cultura, comércio, construção civil,
logística, indústrias químicas e petrolíferas, negócios marítimos e internacionais, saúde, meio
ambiente e educação. Foram descobertas reservas de gás e de poços petrolíferos na camada pré-sal
da Bacia de Santos, as quais trarão, nos próximos anos, novos projetos e investimentos na região.

Esses cenários vêm trazendo à Baixada Santista uma nova perspectiva de desenvolvimento e
crescimento, transformando o perfil socioeconômico da região, aumentando a demanda por novos
postos de trabalho e perfis profissionais e, consequentemente, provocando mudanças na matriz
educacional e de formação profissional da região. As mudanças mais radicais poderão acontecer
principalmente em áreas de meio ambiente, logística, administração municipal e portuária,
comércio exterior, negócios em geral, saúde e educação.

Com base nesses fatores, o UNIMONTE vem aprimorando a oferta de cursos de pós-graduação lato
sensu e de extensão, criando novas possibilidades para a educação continuada por meio de cursos e
programas abrangentes que atendem às demandas regionais atuais de especialização e
aperfeiçoamento.

A definição das áreas do conhecimento mais relevantes orientou a elaboração do Planejamento
Institucional da Pós-Graduação, que contempla um contínuo processo de revisão e
aperfeiçoamento dos cursos existentes e o desenvolvimento de novos cursos que atendam às
necessidades de competências técnicas, gerenciais e comportamentais emergentes, pautados pela
análise crítica da realidade e pela inovação dos processos pedagógicos.

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.
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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”,
“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 2016
foram realizados 5111 atendimentos, segue na tabela abaixo outras modalidades de atendimento.
2016
(nº atendimentos)

Nº de senhas atendidas

36.204

Atendimento telefônico

44.557

Acesso via celular

213.290

Protocolos

47.000

Totens de atendimento

9.247

Chat

396

Além disso, a comunidade acadêmica tem acesso aos diretores, coordenadores de área por
meio de reuniões mensais com os representantes de turmas, diretores, vice-reitor e reitor, pelos
diversos canais oferecidos pela IES, seja pessoalmente, por e-mail ou por telefone.
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Eixo 4: Políticas de Gestão

Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Experiência no magistério superior e experiência profissional
Parte do corpo docente possui experiência no exercício do magistério superior e/ou no ensino
médio e fundamental. Além disso, o UNIMONTE valoriza a experiência profissional e acadêmica na
contratação de professores, dependendo da necessidade de cada curso. A base de professores em
2016 representa 84% de docentes com mestrado e doutorado. No gráfico abaixo é apresentada a
evolução da titulação docente.
85%
78%

80%
75%

83%

84%
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80%
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65%
60%
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Critérios de seleção e contratação

A seleção do corpo docente é feita através de análise curricular, entrevista e aula teste perante uma
banca composta por membros da Instituição, um do setor de Gestão de Pessoas, o coordenador do
Curso e um professor da área convidado, quando o candidato, demonstra competência didática e
conhecimento na área específica.
O processo de admissão estabelece distinção quanto às categorias funcionais, no que concerne a
professores graduados, especialistas, mestres e doutores. Além da titulação - ampliando cada vez
mais o seu quadro de mestres e doutores - a Instituição também valoriza o trabalho do docente que
apresenta experiência profissional tanto no magistério como fora dele. Em 2016 o Unimonte contou
com um quadro de 217 docentes.
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O enquadramento dos Docentes é realizado de acordo com sua titulação, nos níveis estabelecidos
no Plano de Carreira Docente. Em 2016 foram realizadas 23 oficinas para os professores com uma
carga horária de 117h de treinamento (814 participações de professores).

Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho

Para que possam promover o desenvolvimento permanente da educação, modernizar suas práticas
pedagógicas (nas quais se incluem também as práticas avaliativas), investigar metodologias
inovadoras de aprendizagem e cumprir sua função de facilitadores das aprendizagens dos alunos,
professores e coordenadores passam por processos contínuos de formação e de capacitação,
oferecidos pela própria instituição.

São diversas as exigências institucionais em relação a seus professores:


competências renovadas;



maior qualificação;



atitude interdisciplinar;



utilização de novas tecnologias de comunicação e informação;



domínio do conhecimento contemporâneo e aplicação desse conhecimento na solução de
problemas;



capacidade de integrar os conteúdos de sua disciplina com os conteúdos de outras
disciplinas e com o contexto curricular e histórico-social.

Essas exigências, porém, só podem ser atendidas caso sejam reformuladas as concepções sobre
formação de docentes no ensino superior. A formação em serviço deve ser contínua, ancorada
teoricamente e contextualizada.

Assim, em sua política de apoio à melhoria da qualidade do ensino da graduação e à capacitação
dos docentes que nela atuam, o UNIMONTE se compromete a:
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incentivar a formação de pesquisadores e o desenvolvimento de pesquisas que
reforcem as competências educacionais da instituição, através do fomento a projetos
de pesquisa dos professores dos cursos de graduação;



desenvolver uma política de auxílio para que os membros da Instituição possam
apresentar e divulgar trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais;



apoiar a publicação e divulgação dos trabalhos científicos em veículos de divulgação de
qualidade.

Os coordenadores, por sua vez, desempenham as tarefas de gestores do curso e de coordenadores
acadêmicos. Para isso, passam por processos de treinamento profissional que lhes permitem
potencializar sua capacidade de liderança, de motivação, de negociação e de gerenciamento de
conflitos. Do ponto de vista acadêmico, o programa de formação enfatiza o aprofundamento de
seus conhecimentos sobre as bases legais da Educação Nacional e do Ensino Superior, e sobre as
concepções de educação, educação para a sustentabilidade, currículo, estrutura curricular, eixo de
formação, perfil do egresso, processos de ensino e aprendizagem, avaliação, etc., adotadas pela IES.

Sempre que uma demanda de mudança parte do UNIMONTE, professores e coordenadores são
orientados e capacitados para a mudança, além de acompanhados durante todo o processo de
adaptação. Essas ações pautam-se pela troca de experiências, pela teorização, pela pesquisa e pela
proposta de palestras, oficinas, simpósios e academias de professores e semanas de integração, e
permitem a professores e coordenadores desenvolver também a capacidade de trabalhar
colaborativamente, de forma a promover a interdisciplinaridade por meio de práticas motivantes e
desafiadoras para alunos e alunas.

Os critérios de seleção e contratação

Com relação à seleção do corpo técnico administrativo, o Unimonte conta com as seguintes ações
da área de Gestão de Pessoas :


Recrutamento interno para remanejamento de pessoas.
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Caso não seja preenchida a vaga internamente, contrata-se o novo técnico, priorizando as
necessidades de cada área analisando currículo, e através de entrevistas são analisadas a
capacitação técnica e comportamental e a competência de cada profissional, alinhados com
os objetivos e metas empresariais.

Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho
Com relação à capacitação do corpo técnico administrativo em 216 foram aplicadas 823,3 horas de
treinamento, o Unimonte conta com ações pontuais da área de Gestão de Pessoas baseadas
em:


Estabelecimento de um orçamento contemplando a realização de treinamentos de
capacitação;



Programação dos respectivos treinamentos (de capacitação técnica e comportamental),
priorizando as necessidades de cada área, a competência de cada profissional, alinhados
com os objetivos e metas empresariais.

O UNIMONTE possue um Plano de Carreira, que tem como finalidade consolidar e oficializar as
políticas de administração do sistema de remuneração e carreira da Instituição, objetivando:


Definição clara das expectativas do Unimonte em relação aos seus empregados;



Gestão Estratégica da massa salarial do Unimonte, otimizando a relação entre a
remuneração do empregado e o valor que o trabalho deste agrega aos resultados da
Instituição;



Uniformização dos parâmetros de definição salarial e de tratamento das pessoas;



Otimização e direcionamento dos investimentos no desenvolvimento profissional;



Aumento da capacidade de atração e retenção de profissionais;



Remuneração compatível com a complexidade das atribuições e responsabilidades do cargo.

Credenciamento: Decreto Presidencial de 3 de dezembro de 1997

 R. Comendador Martins, 52 – Vila Mathias
Santos/SP – CEP 11015-530
 (13) 3228-2100
 www.unimonte.br

39

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

A administração do UNIMONTE é exercida pelos seguintes órgãos:
Administração Superior:
- Conselho Universitário;
- Reitoria;
- Comissão Própria de Avaliação – CPA.

Administração Acadêmica:
- Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
- Núcleo Acadêmico;
- Núcleos Docentes Estruturantes – NDE;
- Colegiados de Cursos - COLEC;
- Coordenadorias de Curso.

Órgãos Suplementares:
- Secretaria Acadêmica;
- Biblioteca.

Órgãos Internos Específicos e/ou assessorias:
- Ouvidoria;
- Comissão Disciplinar Processante;
- Núcleo Administrativo-Financeiro;
- Núcleo de Comunicação e Marketing.

O UNIMONTE, nos termos da legislação em vigor, tem autonomia para criar, desmembrar, agrupar,
suspender ou extinguir os órgãos de administração, mediante aprovação do órgão máximo da
Administração Superior, ouvida a Entidade Mantenedora e respeitados os ordenamentos de seu
Estatuto.
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Reitoria

A Reitoria é o órgão executivo superior do UNIMONTE,

composta pelo Reitor, pelo Diretor

Executivo, e órgãos de apoio e assessoria criados pelo Reitor. Em sua falta ou impedimento, o
Reitor será substituído pelo Diretor Executivo, que o sucederá em caso de vacância, até novo
provimento. O Diretor Executivo é designado pelo Reitor, em cargo de confiança, para mandato de
dois anos, permitidas reconduções.

Na execução de seus trabalhos, a Reitoria poderá criar órgãos internos específicos e/ou assessorias.
As competências do Reitor e do Diretor executivo são definidas no Regimento do UNIMONTE.

Comissão Própria de Avaliação – CPA

A Comissão Própria de Avaliação – CPA – é o órgão responsável por planejar, desenvolver,
coordenar e supervisionar a política de Avaliação Institucional definida na legislação pertinente,
bem como coordenar e articular o processo interno de autoavaliação institucional, sistematizando
e disponibilizando informações e dados sobre a avaliação realizada ao Ministério da Educação –
MEC – e definindo ações a serem tomadas pela IES, conforme os resultados obtidos nas avaliações.
Os integrantes da CPA são escolhidos e nomeados pela Reitoria, à exceção do representante
discente, que será indicado pelo órgão de representação estudantil da IES, ou, na sua inexistência,
pelos representantes de turmas, nomeado por portaria da Reitoria.
Conselho Universitário – CONSUN

O Conselho Universitário, órgão máximo de natureza deliberativa, normativa e consultiva do
UNIMONTE é constituído:
- Pelo Reitor, seu presidente;
- Pelo Diretor Executivo;
- Pelo Diretor do Núcleo Acadêmico;
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- Pelo Presidente da CPA;
- Pelos Diretores Adjuntos;
- Por três representantes do Corpo Docente;
- Por três representantes do Corpo Discente;
- Por um especialista em legislação educacional;
- Por um representante do corpo técnico administrativo;
- Por três representantes da Entidade Mantenedora.

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE é o órgão central de supervisão das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, que possui atribuições deliberativas, normativas e consultivas, é
integrado pelos seguintes membros:
- O Reitor, seu Presidente;
- O Diretor Executivo;
- O Diretor do Núcleo Acadêmico;
- Os Diretores Adjuntos;
- Os Coordenadores dos cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu;
- Três representantes do corpo docente do UNIMONTE;
- Três representantes do corpo discente do UNIMONTE;
- Três representantes da Entidade Mantenedora;
- O Presidente da CPA;
- Um especialista em legislação educacional;
- O Secretário Acadêmico.
Núcleo Acadêmico
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O Núcleo Acadêmico é o setor de apoio à Reitoria, responsável pelo

planejamento

e

desenvolvimento das atividades acadêmicas de graduação e de pós-graduação do UNIMONTE,
podendo praticar atos de competência originária da Reitoria ou da Diretoria Executiva por
expressa delegação do Reitor, objetivando o bom desempenho e a qualidade dos cursos. Tem
por finalidade primordial a integração das atividades de ensino e extensão e a promoção de
pesquisa, em suas especialidades culturais, técnicas e científicas.
O Núcleo Acadêmico do UNIMONTE é administrado por um Diretor escolhido pelo Diretor
Executivo, e por um Diretor Adjunto. As atribuições do Diretor do Núcleo Acadêmico e do
Diretor Adjunto estão definidas no Regimento do Centro Universitário UNIMONTE.

Núcleo Docente Estruturante- NDE

O Núcleo Docente Estruturante- NDE - constitui-se de um grupo de docentes, com atribuições
acadêmicas de acompanhamento, atuantes no processo de concepção, consolidação e contínua
atualização do projeto pedagógico do curso. O NDE é constituído pelos seguintes membros,
resguardado o que dispõem os instrumentos de avaliação de curso e normas do Ministério da
Educação para cursos específicos, se for o caso:

- O Coordenador do Curso, seu Presidente, que tem voto de qualidade e comum;
- No mínimo quatro professores pertencentes ao corpo docente do curso, designados pelo
Diretor.
Os integrantes do NDE são nomeados pelo Reitor, para mandato de três anos. Decorrido esse prazo,
a Instituição deverá assegurar estratégia de renovação parcial dos seus integrantes, de modo a
garantir a continuidade do processo de acompanhamento do curso.
O NDE tem pelo menos 60% (sessenta por cento) de seus membros com titulação acadêmica obtida
em programas de pós-graduação stricto sensu e todos os membros em regime de trabalho em
tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 20% (vinte por cento) em tempo integral. As
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atribuições do NDE

são definidas no Regimento do Centro Universitário Monte Serrat –

UNIMONTE.

Colegiado de Curso-COLEC
O UNIMONTE tem, ainda,

um Colegiado de Curso (COLEC) para cada um dos cursos

funcionamento, incluindo cursos de bacharelado, de licenciatura e de graduação tecnológica.

em
O

COLEC, órgão de natureza deliberativa, normativa e consultiva da gestão acadêmica do curso é
composto pelos seguintes membros efetivos:

- O coordenador do Curso, seu Presidente, que tem voto de qualidade e comum;
- 4 (quatro) representantes do corpo docente do curso;
- 1 (um) representante do corpo discente, regularmente matriculado no curso.
Coordenadorias dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação
As Coordenadorias de Curso é o órgão executivo que superintende, coordena, fomenta e fiscaliza
todas as atividades acadêmicas e administrativas do curso, no âmbito de sua competência. O
Coordenador de curso é designado pelo Reitor, e escolhido mediante processo seletivo, do qual
participarão, necessariamente, o Diretor Executivo e o Diretor do Núcleo Acadêmico.

Órgãos de apoio às atividades acadêmicas
Biblioteca
A Biblioteca do UNIMONTE é organizada de modo a atender aos seus objetivos e à missão e
objetivos da instituição, e obedece a regulamento próprio, aprovado pelo Conselho Universitário. É
dirigida por um profissional bibliotecário designado pelo Reitor, que poderá criar ou utilizar órgãos
de apoio ou subáreas para atendimento específico das demandas.
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Secretaria Acadêmica

A Secretaria Acadêmica é o órgão central de desempenho das atividades administrativas do
UNIMONTE e obedece a regulamento e resoluções aprovados pelo Conselho Universitário. É
dirigida por profissional designado pelo Reitor, que poderá criar ou utilizar órgãos de apoio ou
subáreas para atendimento específico das demandas.

As

atribuições e competências da Secretaria Acadêmica estão

definidas no Regimento do

UNIMONTE.

Ouvidoria

A Ouvidoria do UNIMONTE é o órgão responsável por receber, registrar, instruir, analisar e dar
tratamento formal e adequado às reclamações dos professores, funcionários, alunos e demais
usuários dos serviços prestados pela IES, que não forem solucionadas pelo atendimento habitual
realizado pelo setor competente ou qualquer um de seus pontos de atendimento.
A composição, competência e funcionamento da Ouvidoria dar-se-ão na forma de seu regulamento.
Comissão Disciplinar Processante

A Comissão Disciplinar Processante do UNIMONTE é o órgão responsável por apurar os fatos
relativos aos atos de indisciplina praticados por alunos, funcionários ou professores, colhendo
provas e atuando no exercício do contraditório, com a participação do acusado, caso queira,
prestigiando, na prática, os princípios norteadores do direito, visando a responsabilização de quem
é atribuída a sua autoria.
A composição, competência e funcionamento da Comissão Disciplinar Processante dar-se-ão na
forma de seu regulamento.
Núcleo Administrativo-Financeiro
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O Núcleo Administrativo-Financeiro

coordena, supervisiona e orienta as atividades da área

administrativo-financeira, envolvendo a Controladoria, Pessoas, Tecnologia, Infraestrutura a apoio
à equipe Jurídica, visando realizar o controle financeiro do UNIMONTE, conforme políticas
institucionais e orçamento aprovado pela Entidade Mantenedora. É liderado por um Diretor,
escolhido pelo Diretor Executivo, dentre os colaboradores com formação na área de gestão.
As atribuições do Diretor do Núcleo Administrativo-Financeiro estão definidas no Regimento do
Centro Universitário UNIMONTE.
Núcleo de Comunicação e Marketing

O Núcleo de Comunicação e Marketing é responsável por orientar a Reitoria do UNIMONTE para
um posicionamento estratégico de mercado, auxiliando na definição e implementação de políticas
de comunicação e na construção e sustentação da infraestrutura dos relacionamentos com seu
público-alvo. É liderado por um Diretor, escolhido pelo Diretor Executivo.
As atribuições do Diretor do Núcleo de Comunicação e Marketing são definidas no Regimento do
Centro Universitário UNIMONTE.
Autonomia do Centro Universitário em relação à Mantenedora

O UNIMONTE goza de autonomia para criar, organizar, extinguir, em sua sede, cursos e programas
de educação superior, obedecendo às normas gerais da união e, quando for o caso, do Ministério da
Educação e outros setores e órgãos do governo federal.
A entidade mantenedora Instituto de Educação e Cultura S.A. é responsável pelo Centro
Universitário perante às autoridades públicas e o público em geral, incumbindo-se de tomar as
medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitados os limites da lei e do Estatuto do
UNIMONTE, a liberdade dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos
deliberativos e executivos.
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Com referência à autonomia financeira, embora os recursos sejam geridos pela Mantenedora, como
qualquer IES privada, as Unidades de Negócios, no início de cada semestre, elaboram uma proposta
orçamentária que, depois de aprovada, têm autonomia para executar as despesas. A contratação de
pessoal acadêmico é feita após um processo de seleção conduzido pelos Coordenadores de Cursos e
Gestão de Pessoas.

Após a decisão final, o processo é enviado para a Mantenedora para

operacionalizar a contração.

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

O Centro Universitário Monte Serrat não tem medido esforços no sentido de proporcionar as
melhores condições de infraestrutura física e de apoio acadêmico para garantir o cumprimento dos
objetivos traçados, tanto à curto prazo, quanto para aqueles que constam do PDI. O total de
investimentos previsto para o ano de 2016 foi de R$ 3.148.816,00, sendo que do previsto (R$
3.154.666,00) foi realizado, ou seja (R$ 5.850,00) acima do previsto. Os principais investimentos
foram localizados nas áreas de infraestrutura, tecnologia da informação, laboratórios em geral,
biblioteca/ aquisição de livros e cursos. Esses principais investimentos foram distribuídos da
seguinte forma:


Infraestrutura: ar condicionado, bebedouros, AVCB, elétrica em geral, acessibilidade,
fachadas e modernização de elevadores. Para esse item foi realizado um total de R$
1.246.860,68.



Tecnologia da Informação: aerohives para WiFi, novos computadores para laboratório
de informática, aquisição e renovação de softwares e aquisição de novos projetores.
Para esse item foi realizado um total de R$ 639.952,00.



Laboratórios (equipamentos e reformas): compra de equipamentos e utensílios para os
laboratórios de Análises Clínicas, Anatomia, Estúdio de Rádio e TV, Geologia,
Microscopia, Projetos Arquitetônicos, Maker Space, Estética, Química, Bioquímica,
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Bromatologia, CEPTAS (Centro de Pesquisa e Triagem de Animais Silvestres) e CMV
(Centro Médico Veterinário) e reformas no laboratório de Enfermagem, no Estúdio de
Rádio e TV e no Maker Space. Para esse item foi realizado R$ 639.320,01.


Biblioteca: foram adquiridos livros, principalmente, para os cursos de Enfermagem,
Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos, Geologia, Gestão Portuária, Arquitetura,
Design, Administração, Psicologia, Análise e desenvolvimento de Sistemas, Biomedicina,
Processos Gerenciais, Ciências Contábeis, Cinema e Audiovisual, Comércio Exterior,
Direito, Engenharias, Estética e Cosmética, Logística, Medicina Veterinária, Oceanografia
e Publicidade e Propaganda. Para esse item foi realizado R$ 503.565,07



Cursos: foram adquiridos equipamentos e materiais para os cursos de Arquitetura,
Biomedicina, Enfermagem, Engenharia Civil, Estética e Cosmética e Medicina Veterinária.
Para esse item foi realizado R$ 124.968,24.

Esses investimentos permitiram, além da melhoria do ambiente da IES, principalmente, melhorias
nas condições acadêmicas dos cursos, proporcionando uma maior facilidade no atingimento dos
objetivos acadêmicos traçados para cada curso da instituição.

Eixo 5: Infraestrutura Física

Dimensão 7: Infraestrutura Física

Biblioteca

A Biblioteca do Centro Universitário Monte Serrat tem como objetivo promover o acesso, a
recuperação e o incentivo à informação, contribuindo para a qualidade do ensino, pesquisa e
extensão universitária, proporcionando o aprimoramento intelectual e cultural dos indivíduos.
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O acervo geral da Biblioteca é composto de livros técnicos, didáticos e especializados;
periódicos gerais e específicos; teses; dissertações; monografias; trabalhos de conclusão de curso;
folhetos; apostilas; multimídia e mapas.

A Biblioteca assina jornais diários, estando à disposição de todos os usuários da IES como ‘também
da comunidade externa. As revistas de cunho geral, além de complementarem as bibliografias de
alguns cursos são muito utilizadas para atualização da comunidade acadêmica.
A produção docente e trabalhos acadêmicos também contemplam o acervo da Biblioteca, com as
teses, dissertações e os trabalhos de conclusão de curso.
O Sistema de Bibliotecas do Unimonte utiliza o Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas, como
software de gerenciamento de informações. Este programa contempla as principais funções de
uma Biblioteca, funcionando de forma integrada desde a aquisição ao empréstimo.

A utilização do Pergamum possibilita disponibilizar os serviços on-line, tais como: empréstimo de
materiais; verificação da data de devolução dos empréstimos; reserva de materiais emprestados,
renovação do prazo de empréstimo, histórico dos materiais que já foi emprestado; consulta a
débitos existentes; alteração de dados cadastrais.

Atualmente a biblioteca conta com 25.262 títulos e 832 periódicos e na “biblioteca virtual” estão
disponíveis 12.962 títulos. Em 2016 foram adquiridos 1.213 novos títulos com 5.267 exemplares e,
ainda em 2016, foram realizados 29.388 empréstimos domiciliares.
Infraestrutura
Instalações gerais

Os espaços físicos utilizados pelos cursos possuem infraestrutura adequada que atende as
necessidades exigidas pelas normas institucionais, diretrizes do curso e órgãos oficiais de
fiscalização pública. A infraestrutura compõe-se dos seguintes espaços:
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Salas de aula
As salas de aula possuem estrutura física adequada para os usuários e para as atividades
exercidas. Todas as salas têm boa acústica, possuem iluminação e ventilação artificial e
natural. Os mobiliários são adequados para as atividades; as salas são limpas a cada término
de período e dispõem de lixeiras em seu interior e nos corredores.



Instalações administrativas
As instalações administrativas são adequadas aos usuários e às atividades exercidas; todas as
salas têm boa acústica, possuem iluminação e ventilação artificial e natural. Todos os
mobiliários são adequados para as atividades; as salas são limpas três vezes ao dia e
dispõem de lixeiras em seu interior e nos corredores.



Instalações para docentes do curso

A sala de professores do UNIMONTE possui espaços para reuniões, telefone e computadores
conectados a internet.



Instalações para as coordenadorias de curso

As instalações que se destinam às coordenações de cursos são distribuídas pelo campus da
instituição e interagem diretamente às secretarias de cada departamento. Os espaços físicos são
adequados para as atividades exercidas. Possuem mobiliário e equipamentos adequados para as
atividades acadêmico-administrativas.


Laboratórios: Foram realizadas em 2016-1 - 6010 aulas nos laboratórios e em 2016-2 – 6034
aulas, o campus do UNIMONTE apresenta 30 laboratórios comuns e específicos, destinados
a atender às demandas didático-pedagógicas dos cursos, são eles:
o Laboratório de Análises Clínicas (Biomedicina, Enfermagem e Veterinária),
o Espaço Saúde (Estética, Enfermagem, Biomedicina e Psicologia),
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o Laboratório de Microbiologia (Biomedicina, Enfermagem, Veterinária, Engª Civil, Engª
de Produção, Engª Ambiental, Engª de Petróleo e Gás e Estética),
o Laboratórios de Anatomia I, II e III (Veterinária, Biomedicina, Enfermagem, Estética e
Psicologia),
o Laboratório de Técnicas de Enfermagem (Enfermagem e Psicologia),
o Laboratório de Hidráulica (Engª Civil),
o Laboratório de Química I (Biomedicina, Estética, Veterinária, Geologia, Oceanografia,
Engª Ambiental, Engª Produção, Engª Petróleo e Gás e Engª Civil),
o Laboratórios de Geologia I e II (Engª Ambiental, Engª Petróleo e Gás, Geologia e
Oceanografia),
o Laboratórios de Microscopia I e II (Biomedicina, Enfermagem, Veterinária,
Oceanografia e Geologia),
o Laboratório de Análise Ambiental – Química III (Biomedicina, Engª de Petróleo e Gás,
Engª Ambiental, Geologia e Oceanografia),
o Laboratório de Bromatologia (Veterinária, Biomedicina, Estética e Cosmética, Engª
Civil, Engª de Produção, Engª de Petróleo e Gás e Engª Ambiental),
o Laboratórios de Física I e II (Engª Civil, Engª de Produção, Engª Ambiental, Engª de
Petróleo e Gás e Geologia),
o Laboratórios Habilidades Práticas de Estética I, II e III (Estética),
o Laboratório de Engª Civil (Engª Civil, Arquitetura e Geologia),
o Salas de Desenho I, II, III e IV (Arquitetura, Engª Civil, Engª de Produção, Engª
Ambiental, Engª de Petróleo e Gás e Engª Mecânica),
o Laboratório de Aerofotogeologia e Cartografia (Geologia, Oceanografia e
Arquitetura),
o Laboratório de Maquetaria (Arquitetura),
o Laboratório de Gastronomia (Gastronomia),
o Brinquedoteca (Pedagogia),
o Estúdio de Rádio e TV (Puplicidade e Propaganda e Cinema e Audiovisual),
o Laboratórios Maker Space e Laker Space Dínamo (comum aos cursos),
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o Laboratório de Ideação (comum aos cursos).


Auditórios

No campus Vila Mathias, temos dois auditórios. Um com 180 metros quadrados e capacidade para
aproximadamente 140 pessoas. O espaço é climatizado, tem ótima acústica e oferece à comunidade
acadêmica condições adequadas às atividades acadêmico-administrativas. O outro, que congrega o
Espaço Ozires Silva, tem 250 metros quadrados, com capacidade para 350 pessoas.

Equipamentos
Acesso a equipamentos de informática pelos docentes
O UNIMONTE oferece, aos docentes, livre acesso aos equipamentos de informática, possuindo
número suficiente de máquinas, que atende satisfatoriamente às necessidades dos usuários para as
devidas atividades. Os docentes têm acesso aos equipamentos na sala de professores, bibliotecas e
nos laboratórios de informática.

Acesso a equipamentos de informática pelos alunos
O UNIMONTE oferece, aos discentes, livre acesso aos equipamentos de informática, dispondo de
um número suficiente de equipamentos, que atende satisfatoriamente às necessidades dos
usuários para as devidas atividades. Os usuários contam com a ajuda de monitores nos laboratórios
de informática.

Recursos audiovisuais e multimídia
O UNIMONTE possui recursos audiovisuais e de multimídia em quantidade adequada, atendendo
aos corpos docentes e discentes e pessoal técnico-administrativo, mediante agendamento
antecipado. Conta com equipamentos como microcomputadores, projetores de vídeo, datashow,
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retroprojetores, projetores de slides, aparelhos de som, gravadores, câmaras digitais, filmadoras,
televisores, DVD, etc.


Internet
O UNIMONTE possui rede de comunicação (internet e intranet) disponível a todos os
docentes, discentes e funcionários em todo o campus, nos laboratórios e terminais
disponibilizados na biblioteca e sala dos professores. Além disso, o campus Vila Mathias está
equipado com rede de comunicação sem fio que permite acesso gratuito nos principais
espaços de convivência, salas de aula e na biblioteca.



Ferramenta de apoio ao ensino presencial
O UNIMONTE oferece a seus alunos e professores ambiente virtual de apoio ao ensino
presencial. A ferramenta possibilita a inclusão de vasto material didático, exercícios, fóruns,
bem como a troca de informações entre discentes e docentes.



Plano de expansão e de atualização de equipamentos
O UNIMONTE implementa regularmente, a cada semestre letivo, plano de expansão e
atualização de equipamentos de acordo com a demanda dos cursos e o número de alunos
matriculados.

Serviços


Manutenção permanente (preventiva e corretiva) das instalações físicas.

O UNIMONTE realiza manutenção adequada permanente (preventiva e corretiva) em todas as
instalações físicas do campus. Técnicos especializados nas áreas elétrica, hidráulica, marcenaria e
serralheria fazem manutenções quando necessárias.
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
Os resultados de ISD (Índice de Satisfação Discente) obtidos na Dimensão Acadêmica, na
avaliação realizada nos semestres 2016-1 e 2016-2, estão indicados no Quadro a seguir:
2016-1

2016-2

63,26%

*

Coordenação de Curso

55,54%

*

Docente

74%

72%

Interdisciplinaridade
(TIDIR/Projeto Aplicado)

Onde: * As avaliações dessas dimensões ocorrem em períodos alternados.

Os resultados de ISD (Índice de Satisfação Discente) obtidos na avaliação realizada para os
“Serviços” nos períodos 2015 e 2016, estão indicados no Quadro a seguir:
2015

2016

Instituição

69,9%

72,3%

Sistemas e Internet

46,9%

57,6%

Infraestrutura

59%

61,9%

Atendimento e Suporte

40%

61,3%

Com relação a Probabilidade de Recomendar a Instituição (NPS) os resultados foram para
2015 - 15,7% e para 2016 - 23,8% (Total de marcações 9 e 10).
A seguir são apresentados os gráficos relativos às dimensões avaliadas:
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Dimensão - Serviços Acadêmicos
63,26%

64%
61,88%

62%

60%
58%

56,21%

Coordenação

55,54%

56%

Interdisciplinaridade

54%
52%
50%
2015-2

2016-1

Corpo Docente
A avaliação do docente pelo discente sofreu alterações e passou a contar com um
questionário com 17 perguntas, subdividido nas dimensões: organização didático-pedagógica,
estratégias de ensino-aprendizagem, avaliação da aprendizagem e mentoria.
ISD = Índice de Satisfação Dicente (% de notas 8, 9,10)
76%
75%

75%

74,53%
73,88%

74%
73%

73%
72%

72%

71,85%

72%

2016-1
2016-2

71,00%

71%
70%
69%
Org. DidáticoPedagógica

Estrat. De EnsinoAprendizagem

Avaliação da
Aprendizagem
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Dimensão Serviços
80%
70%

72,30%
69,90%
57,60%

60%

59%

61,90%

61,30%

46,90%

50%

40%

40%

2015

30%

2016

20%
10%
0%
Instituição

Sistemas e
Internet

Infraestrutura

Atendimento e
Suporte

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
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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.
Em 2016, os cursos de Geologia, Engenharia Civil e Psicologia passaram pelo processo de
reconhecimento, tendo recebido comissões de especialistas para a visita in loco.
O quadro a seguir apresenta os resultados do Relatório de Avaliação desses cursos com as notas
atribuídas a cada uma das dimensões avaliadas.

Dimensões

Geologia

Dimensão 1: Organização Didático
Pedagógica

3,5

Dimensão 2: Corpo Docente
Dimensão 3: Instalações Físicas
Conceito Final

Engª Civil

Psicologia

4,3

4,0

4,5

4,2

4,5

3,2

4,3

3,6

4

4

4
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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 2015, alunos concluintes de 4 cursos de bacharelado e 5 cursos tecnológicos participaram do
ENADE (Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Comunicação Social, Publicidade e
Propaganda, Direito, Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Processos Gerenciais),
o quadro a seguir apresenta os conceitos obtidos por curso.

Curso

ENADE

CPC

contínuo

faixa

contínuo

faixa

ADMINISTRAÇÃO

2,39

3

2,81

3

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

3,12

4

3,12

4

COMÉRCIO EXTERIOR

2,65

3

2,98

4

COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E
PROPAGANDA

2,86

3

3,01

4

DIREITO

1,96

3

2,69

3

GASTRONOMIA

2,68

3

3,19

4

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

3,42

4

3,50

4

LOGÍSTICA

2,14

3

2,88

3

PROCESSOS GERENCIAIS

3,26

4

3,46

4

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) .
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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 concluintes. Portanto, o IGC é
representativo dos cursos que participaram das avaliações do Enade, com alunos 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 2009-20102011, 2010-2011-2012, 2011-2012-2013, 2012-2013-2014 e 2013-2014-2015 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

2014

16

2,47

3

2015

19

2,88

3
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5. AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS COM BASE NA ANÁLISE
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 ou comprometem a eficiência da
Instituição. 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
(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 - 2017, 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 20132017.
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Nos Quadros a seguir são apresentados os Planos de Ação para as dimensões:
- Docente (II Política para o ensino);
- Interdisciplinaridade (II Política para o ensino);
- Curso (II Política para o ensino);
- Coordenação (VI Organização e Gestão);
- Comunicação (VII Infraestrutura física);
- Biblioteca (VII Infraestrutura física).
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DIMENSÃO

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

INDICADOR

ISD
Unimonte
2016

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

AÇÕES A CURTO PRAZO - 2017

 Promover reunião de orientação
aos docentes sobre o AVA neste
semestre de 2016/1 e reforçar no
 Utilização do
Ambiente Virtual
de Aprendizagem
DOCENTE

 Organização Didático-Pedagógica
 Estratégias de Ensino-Aprendizagem
 Avaliação da Aprendizagem
 Mentoria

(AVA) como
ferramenta de
72%

suporte e o
professor
desenvolve os
conteúdos na
perspectiva
interdisciplinar

planejamento 2016/2.
 Formação de prof. na disciplina
“Projeto de Vida”.
 Ampliar a participação dos
professores nas oficinas de
formação de professores (2017)
 Devolutiva individual (feedback)
para professores para devolutiva
da avaliação e na Reunião de
Planejamento.

 Incentivo à participação docente
nos Seminários e Congressos.
 Incentivo a participação no

“Programa Padre Geraldo Magela

AÇÕES A LONGO PRAZO – PDI
2013-2017

 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.

de Práticas Inovadoras”

Credenciamento: Decreto Presidencial de 3 de dezembro de 1997

 R. Comendador Martins, 52 – Vila Mathias
Santos/SP – CEP 11015-530
 (13) 3228-2100
 www.unimonte.br

62

DIMENSÃO

Planos de Ação para a Dimensão – II Política para o ensino (Interdisciplinaridade)

INDICADOR

Média
PROBLEMAS
Unimonte
PRIORITÁRIOS
2016

AÇÕES A LONGO PRAZO – PDI
2013-2017

AÇÕES A CURTO PRAZO - 2017

 Trabalhar com Eixo de
Formação/Tema axioma - PPC.
 Promover reuniões periódicas

 Integração dos conteúdos das

INTERDISCIPLINARIDADE

disciplinas do módulo no processo
de elaboração do TIDIR/Projeto
Aplicado
 Aprendizagem gerada nas
atividades fora da sala de aula

 Interdiscipli63,26%

naridade

para elaboração do TIDIR
 Contribuição do TIDIR/Projeto
Aplicado para a formação do
aluno

 Sedimentar o projeto acadêmico buscando uma

(coordenação/orientadores) para

maior articulação com as políticas educacionais

monitoramento do andamento dos

pautadas na abordagem interdisciplinar e na

projetos e ações comuns.

formação cidadã.

 Promover formação aos
professores e orientadores e
divulgar o Manual TIDIR/PA.
 Implantação da Revista Científica
Unimonte para publicação dos
trabalhos (fase 2 – Sistema).
 Manutenção dos Eventos “Integra-

 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.

Mais” e “Cidade-Se”
 Ampliar a participação de parceiros
externos nos dois eventos
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DIMENSÃO

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

Média
Unimonte
2016

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

AÇÕES A CURTO PRAZO - 2017

AÇÕES A LONGO PRAZO – PDI
2013-2017

 Manter o modelo - Prova Integradora e
Global pelo menos uma vez no semestre,
questões modelo ENADE.

 Identificar problemas via reuniões
 Avaliar os critérios
de elaboração de

CURSO

provas e estudos
 Percepção da qualidade
do curso

81,9%
(somatória
de:atende,
acima e
muio acima
das
expectat.)

práticos em sala de
aula e criticidade
na correção e dar
feedback ao aluno
e relacionamento
com o mercado de
trabalho

mensais com os representantes de turmas
(discentes).
 Manutenção/Ampliação do Programa de
Visitas Externas em empresas da região.
 Manutenção das aulas práticas em
Laboratórios.
 Programar oficina “Elaboração de Itens de
Prova”
 Ampliação de equipamentos para

 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 técnicoadministrativo.

laboratórios e acervo da biblioteca.
 Implantação de novos espaços de

aprendizagem voltados para
Metodologias Ativas.
 Implantação da Política de

Acompanhamento do Egresso.
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DIMENSÃO

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

Média
Unimonte
2016

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

AÇÕES A LONGO PRAZO – PDI
2013-2017

AÇÕES A CURTO PRAZO - 2017
 Potencializar os canais de
comunicação IES x Docente x

 Promover ações da CPA para

Discente.
 Orientações fornecidas sobre

COORDENAÇÃO

 Comunicação sobre outros

das solicitações

gestão.

Desenvolvimento de Gestores

aluno

 Colaboração no encaminhamento

potencialidades dos processos de

disponibilizados no “Plano de

aspectos da vida acadêmica do

assuntos relacionados ao curso

identificar as fragilidades e

 Ampliar participação dos cursos

 Comunicação
55,54%

 Reuniões com
representantes de
turma

 Organização de encontros /
reuniões com representantes

 Instituir contrato de gestão para

Acadêmicos”.

melhoria dos indicadores acadêmicos

 Reestruturação e ampliação do

apontados nas avaliações internas e

espaço físico para atendimento ao

externas.

aluno.

 Fortalecer a participação dos órgãos

 Cumprimento da agenda de reunião
periódica com representantes turma.
 Fixar nº máximo de aulas por
coordenador.
 Disponibilizar agenda de horário de

colegiados nas instâncias de decisão.
 Promover atividades de atualização e
capacitação de gestores acadêmicos e
administrativos.

atendimento nas salas de aula.

Credenciamento: Decreto Presidencial de 3 de dezembro de 1997

 R. Comendador Martins, 52 – Vila Mathias
Santos/SP – CEP 11015-530
 (13) 3228-2100
 www.unimonte.br

65

DIMENSÃO

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

INDICADOR

Média
Unimonte
2016

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

AÇÕES A CURTO PRAZO - 2017

AÇÕES A LONGO PRAZO – PDI
2013-2017
 Ampliar a divulgação dos diversos cursos junto à
comunidade.

 Realizar pesquisa e parametrizar os
critérios de avaliação da

COMUNICAÇÃO

 E-mails enviados pelo

Comunicação no curso.

 Utilizar os sistemas internos para

UNIMONTE ajudam no dia
a dia acadêmico

70,4%

 Comunicação

 As mensagens recebidas
por SMS são relevantes

ampliar a comunicação direta com o
aluno.

 Divulgar o Manual de Comunicação
“Passo a Passo” para alinhar a rotina
de comunicação.

 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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DIMENSÃO

Planos de Ação para a Dimensão – VII Infraestrutura física (Biblioteca)

INDICADOR

Média
Unimonte
2016

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

BIBLIOTECA

 Comunicação aos alunos sobre novos

 Elaborar o orçamento para aquisição do acervo

Comunicação.

 Horário de funcionamento

 Divulgar e incentivar o uso da

 Espaços de estudo

disponíveis dos livros mais

AÇÕES A LONGO PRAZO – PDI
2013-2017

exemplares adquiridos via setor de

 Acervo do curso

 Número de exemplares

AÇÕES A CURTO PRAZO - 2017

84,2%

Biblioteca Virtual, inclusive com as
 Acervo científico

indicados no curso

 Realizar a aquisição anualmente do acervo com
base no orçamento.
 Implantada biblioteca digital de monografias de

indicações no PPC e na elaboração dos

graduação e Implantar para a pós-graduação da

Projetos Interdisciplinares.

Instituição.

 Ampliar o investimento no acervo,

inclusive Biblioteca Virtual.

Credenciamento: Decreto Presidencial de 3 de dezembro de 1997
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DIMENSÃO

Planos de Ação para a Dimensão – VII Infraestrutura física (Serviços)

INDICADOR

Média
Unimonte
2016

PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS

AÇÕES A CURTO PRAZO - 2017

AÇÕES A LONGO PRAZO – PDI
2013-2017

 Aumentar a frequência de
manutenção e limpeza de bebedouros
e sanitários.

 Manutenção preventiva em todos os
laboratórios (Formatação e limpeza de

SERVIÇOS

todas as máquinas) .
 Satisfação quanto a
Infraestrutura em geral

 Manutenção do
65,4%

Campus

 Implantação de novo laboratório de
informática.
 Melhoria nos equipamentos de Wifi,

substituídos equipamentos e
colocados dentro das salas .
 Implantado agente de qualidade no

 Realizar levantamento das necessidades e
fragilidades dos espaços físicos do campus.
 Desenvolver política de manutenção e
recuperação continuada dos imóveis, atuando
nas áreas predial, elétrica, de refrigeração,
hidráulica, de urbanismo, conforto e
acessibilidade.
 Realizar estudos de demanda para implantação
de novos Laboratórios e salas de aula.
 Promover reengenharia de distribuição e
ocupação dos espaços físicos.

CAA e Call Center e disponibilizado
colaborador para auxílio ao aluno nos
totens de atendimento.
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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 nos ciclos 2016-1 e 2016-2 e, dessa
forma, implementar ações que permitam, à curto prazo, atuar, corrigir desvios e melhorias para o
ano de 2017 (ciclo 2017-1 e 2017-2). 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
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as percepções da comunidade acadêmica e, a partir da apresentação dos resultados de cada área
ou setor, estabelecesse um plano de ação.
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.
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