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1 INTRODUÇÃO 

 

Este é o Relatório Integal 2021 da Comissão Própria de Avaliação do Instituto 

Metropolitano de Ensino Superior (CPA) referente ao Ciclo Avaliativo 2018-2020. 

Essencialmente ele apresenta, além deste elemento introdutório: 

 

- a metodologia empregada nas pesquisas realizadas; 

- os resultados das pesquisas realizadas no ciclo avaliativo da CPA 2018-2020, 

de maneira sintética e completa, organizados segundo os Eixos e Dimensões 

pertinentes; 

- a análise integrativa e crítica dos resultados obtidos e informações coletadas 

no período, realizando-se discussão capaz de resultar em diagnóstico que sumaria os 

avanços obtidos e os desafios identificados referentes ao processo de realização 

concreta do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), do Projeto Pedagógico do 

curso (PPC) e à satisfação dos Eixos e Dimensões explicitados anteriormente; 

- o plano de ações proposto a partir da análise apresentada. 

 

Dada sua natureza e a fim de evitar prolongamentos desnecessários, este 

documento prima pela máxima sintetização, contudo, sem que haja perda da 

qualidade de exposição, fundamentação e referenciação dos dados coletados, das 

informações coligidas, da metodologia empregada, das análises realizadas e do Plano 

de Ações resultante. 

Para fins de leitura do relatório será utilizada a sigla da mantenedora 

(UNIVAÇO), visto que o Instituto Metropolitano de Ensino Superior/IMES é mantido 

pela UNIVAÇO – União Educacional do Vale do Aço S.A. 
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1.1 Da autoavaliação e do novo marco regulatório  

 A autoavaliação institucional integra o processo geral de avaliação das 

Instituições de Educação Superior (IES) promovido pelo Sistema Nacional de 

Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei Federal nº 10.861, de 14 de abril de 

2004. 

 Como a finalidade do SINAES é, em última análise, a melhoria contínua e 

permanente da qualidade da educação superior sem perder de vista a promoção dos 

valores democráticos, dentre os quais o respeito à diferença e à diversidade, bem 

como à autonomia e à identidade institucional, a autoavaliação das IES vai ao 

encontro de tal desiderato, auxiliando e subsidiando seus gestores no planejamento 

de futuras ações destinadas a aprimorar sua eficácia institucional no campo 

acadêmico e junto à sociedade. 

 Neste mister, é preciso que o IMES acompanhe as alterações havidas na 

legislação a fim de melhor atender às suas disposições, vez que, em regra, essas são 

frutos de estudos aprofundados que apontam para aperfeiçoamentos desejados. 

 Inúmeros estudos no campo do novo marco regulatório já se encontram em 

curso na IES, os quais, por sua vez, já demonstram o comprometimento institucional 

com a sua Missão, objetivos e metas, que devem ser sempre informados pela 

legislação. 

 Nesse momento, tanto a IES quanto a CPA acompanham com interesse e 

atenção redobrada o processo de mudanças que se inicia, e participam ativa e 

intensamente deste, cada qual em seu papel. 

 Entende a CPA que o seu papel é, no momento, extremamente importante, 

especialmente porque o ângulo que se afigura como terreno ainda não muito bem 

conhecido por parte da IES, não lhe causa estranheza (vide larga margem de 

identidade entre as perspectivas já estabelecidas para as CPAs e o atual marco 

regulatório). 

 Nesse ponto, a CPA entende que poderá prestar significativa contribuição para 

a definição de rumos e passos a encetar, os quais hão de ser avaliados em 

profundidade e com sincronia, a fim de evitar equívocos de qualquer espécie e atender 
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plenamente ao que estabelece a legislação e exige a qualidade. Aliás, como é 

característico do IMES, e, sem receio de afirmar, desta Comissão. 

 Este é um registro que, embora seja feito em documento que se reporta ao 

passado próximo, implica conhecer e reconhecer que a CPA e a IES jamais deixam 

de atentar para tudo que ocorre no presente, sempre a fim de assegurar um futuro 

sempre promissor. 

 Registre-se, portanto, que a CPA e a IES estão atuando em todas as alterações 

trazidas pelo novo marco regulatório, e, com isso, já se colocam a planejar as ações 

futuras e a executar outras de imediato, vez que a autoavaliação deve partir de uma 

análise crítica permanente e contínua da IES como um todo. Em tempos de 

mudanças, estas não podem ser negligenciadas. Então, impõe-se avaliar o IMES em 

sua estruturação e dinâmica, conforme se depreende da análise da referida Lei 

Federal, Art. 3º e seus incisos, bem como da Nota Técnica emanada do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), via Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) que, por intermédio da 

Diretoria de Avaliação da Educação Superior, editou e publicou a Nota Técnica 

(DAES) INEP/DAES/CONAES nº 65 (NT65). 

 Neste sentido, segundo a NT65 devem ser focalizados 5 eixos fundamentais 

por dentre os quais se dividem as 10 Dimensões estabelecidas na Lei Federal em 

testilha, correspondendo cada uma delas a um dos incisos do art. 3º: 

 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional, cuja dimensão pertinente é a 

estabelecida no inciso VIII – “planejamento e avaliação, especialmente os processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional”; 

 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional, que abrange as dimensões 

estabelecidas nos incisos I e III, respectivamente, “missão e o plano de 

desenvolvimento institucional” e “responsabilidade social da instituição, considerada 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, 

da produção artística e do patrimônio cultural”; 
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Eixo 3 – Políticas Acadêmicas, compreendendo as dimensões descritas nos 

incisos II, IV e IX, quais sejam: “a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, 

a extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos procedimentos 

para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades”, “a comunicação com a sociedade;” e “políticas de atendimento aos 

estudantes”; 

 

Eixo 4 – Políticas de Gestão, envolvendo as dimensões insculpidas nos incisos 

V, VI e X: “as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições 

de trabalho”, “organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios” e “sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado 

social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior”; 

Eixo 5 – Infraestrutura Física, correspondendo à dimensão descrita no inciso 

VII, “infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação”. 

 

 A CPA/IMES enfatiza que os resultados ora obtidos são analisados também 

com o olhar do novo marco regulatório, o que auxilia no aperfeiçoamento de suas 

ações e planejamentos, na esteira do que já ocorre, também, com a IES.
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1.2 Dos Aspectos Fundamentais do Planejamento Estratégico 

 
 Do exposto, remanesce os objetivos mais importantes para esta Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), considerada sua função precípua que é buscar o 

aperfeiçoamento de seus processos avaliativos institucionais sob a perspectiva 

estampada no Eixo 1 e dimensão correspondente, valendo salientar que a realização 

deste objetivo impõe aperfeiçoar continuamente as diversas fases de tais processos 

de maneira a adequá-los a tal desiderato. 

 Nessa concepção o Programa de Autoavaliação Institucional (PAI) se apoia 

fundamentalmente nas seguintes fases: 

- planejamento do cronograma de execução das pesquisas para o ciclo que se 

abre e ajustamento do existente, se necessário; 

- preparação do plano de ação específico de cada pesquisa a ser realizada no 

ciclo; 

- sensibilização da comunidade acadêmica e externa visando sua participação 

efetiva nas pesquisas e de forma espontânea; 

- execução dos planos de ação referente às pesquisas e coleta de dados 

decorrentes de manifestações espontâneas; 

- tabulação, análise e apreciação dos resultados obtidos e dados coletados; 

elaboração de relatórios parciais e integral; 

- divulgação de relatórios e oitiva da comunidade acadêmica, com contribuição 

efetiva para revisão de PDI, PPI, PPC, etc.; 

- (re)avaliação da pertinência/eficiência do PAI e/ou dos planos de ações 

específicos de avaliação e das ações institucionais decorrentes da apropriação das 

informações e sugestões da CPA/ IMES. 

  

 O trabalho desenvolvido pela CPA asssume o importante papel de servir, a um 

só tempo, à sociedade, ao Estado e às IES como uma ferramenta de gestão e 

acompanhamento permanente da atuação institucional em busca de seu 

aperfeiçoamento. 
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 Ao analisar os dados e informações que coleta da maneira mais eficaz e isenta 

possível, a CPA/IMES produz reflexão e orientação que subsidia a tomada de 

decisões no âmbito gerencial e acadêmico, tanto da IES quanto a Região. Neste 

contexto, contribui decisivamente para a detecção de situações que necessitem de 

medidas corretivas ou aprimoramentos a serem aplicados de imediato ou em curto, 

médio ou longo prazo. 

 Considerando o exposto, destacam-se dentre os objetivos específicos da 

CPA/IMES, sempre correlacionados às pesquisas e informações coletadas e em 

referência às diversas dimensões estabelecidas legalmente e organizadas conforme 

a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065: 

 

-    identificar as principais fragilidades; 

-    identificar as principais potencialidades a serem exploradas; 

-   elaborar os relatórios de autoavaliação pertinentes; 

-   avaliar a execução do cronograma contido nos planos de ação; 

- avaliar a eficácia do processo de avaliação institucional e elaborar 

aperfeiçoamento contínuo do Programa de Avaliação Institucional (PAI); 

-    avaliar a eficácia das ações tomadas pela IES no cumprimento de seu Plano 

de Ações; 

-  reorientar o PAI e Planos de Ações correspondentes conforme resultados 

verificados em relação às necessidades da comunidade acadêmica e externa e em 

relação à execução do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 

 Os relatórios de autoavaliação que são elaborados pela CPA/IMES configuram-

se como a formalização da satisfação do propósito central da autoavaliação 

institucional e obedecem ao seguinte: 

- coleta e análise dos dados, obtidos a partir de um diagnóstico acerca dos 

aspectos avaliados e que visam subsidiar o aperfeiçoamento do IMES  em referência 

aos Eixos e Dimensões preconizados na Lei e em sua regulamentação. É onde se 

proporá melhorias da qualidade de seus processos e serviços; 
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- obtenção de dados a partir de fontes válidas, no caso, precipuamente a partir 

das respostas aos questionários preenchidos pela comunidade acadêmica, que se 

pressupõem instâncias capazes de fornecer opiniões procedentes, as quais são 

tabuladas e transformadas em informações para o diagnóstico e para o processo 

decisório; 

- obtenção de dados a partir da observação sistemática do ambiente acadêmico 

e social e dos discursos que nele coexistem, em referência aos aspectos avaliados, 

que funcionam subsidiariamente aos obtidos por meio dos questionários; 

- obtenção de dados a partir do diálogo direto da CPA/IMES com 

representantes de turma, docentes e Núcleo Docente Estruturante de Curso (NDE), 

membros do Corpo Técnico-Administrativo, órgãos de gestão, membros da 

comunidade externa dentre outros, também fornecerão dados que subsidiarão a 

análise e os relatórios produzidos pela CPA/IMES. 

 Esta sistemática permite sedimentar e reforçar a articulação entre o PDI, o PPI 

e o PPC, bem como promover o aperfeiçoamento e o aprimoramento das atividades 

do IMES. 

Importa ainda ter em mente que a aferição do êxito dos planos de ação pode 

ser obtida com emprego de uma ou mais das técnicas seguintes, conforme descrito 

no PDI: 

- comparação e acompanhamento periódicos das metas, resultados e 

processos, inclusive para subsidiar o replanejamento dos processos avaliativos, do 

PDI, do PPI e do Projeto Pedagógico de Curso; 

- aplicação de questionários quantitativos, com análise de variáveis (coleta de 

dados) por medidas de dispersão-média e mediana, tendo como unidade padrão à 

média aritmética da Instituição; 

- aplicação de questionários qualitativos, com análise de conteúdo; 

- revisão de instrumentos governamentais regulatórios, de modo a acompanhar  

as diretrizes educacionais governamentais; 

- pesquisa a órgãos públicos e outras fontes para identificar necessidades 

mercadológicas e mudanças; 
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- análise documental e acesso e construção de banco de dados internos, com 

objetivo de sistematizar e integrar analiticamente as informações e dados obtidos para 

sedimentar a autoavaliação; 

- avaliação de pares, com análises por curso, propondo melhorias e ajustes; 

outras, adequadas ao contexto. 
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2 IDENTIFICAÇÃO 
 
2.1 Dados da IES 

 
Mantenedora: União Educacional do Vale do Aço S.A (UNIVAÇO) 

Categoria Administrativa: Pessoa jurídica de Direito Privado – Com fins 

lucrativos – Sociedade Civil. CNPJ: 01.757.902/0001-30. Localizada à rua João 

Patrício Araújo, No 179, Bairro Veneza, CEP: 35164251, Ipatinga-MG. Telefone: (31) 

21090900. 

Representante legal: Virgílio Deloy Capobianco Gibbon, CPF 047.659.437-55.  

 

Mantida: O Instituto Metropolitano de Ensino Superior (IMES) foi credenciado 

em 22 de março de 2001 através da Portaria MEC Nº 533 e recredenciado pela 

Portaria MEC Nº 035 de 28 de janeiro de 2015 com a finalidade de oferecer formação 

superior na área da saúde. Código da IES: 1669 

Caracterização da IES: Instituição privada com fins lucrativos - Faculdade  

Localizada na rua João Patrício Araújo, Nº 179, Bairro Veneza, CEP: 35164251, 

Ipatinga-MG. Telefone: (31) 21090900. 

Representante legal: Virgílio Deloy Capobianco Gibbon, CPF: 047.659.437-55  

 
2.2 Desenvolvimento Institucional 

A Faculdade de Medicina do Vale do Aço foi idealizada em 1995, quando os 

diretores da Faculdade de Direito de Ipatinga – Fadipa, na época chamada de 

Fundação Presidente Antônio Carlos – Fupac, deram início ao projeto da Faculdade 

de Medicina. Os diretores Adalberto Maia Barbosa, Fábio Mathias Ferreira e Jésus 

Nascimento da Silva perceberam o desafio do projeto e convidaram os senhores 

Ronaldo de Souza e Ubiratan de Castro para se unirem ao grupo, e assim, fundaram 

a Associação Universitária do Vale do Aço, em 1997. Naquela época havia 21 anos 

que não se criava, em Minas Gerais, um curso de Medicina. 
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Em 1998, o governador de Minas, Eduardo Azeredo, assinou o decreto de 

criação da Faculdade de Medicina do Vale do Aço, tendo como mantenedora a 

Fundação Comunitária Educacional e Cultural de João Monlevade - FUNCEC. 

O curso de Medicina teve início em 1999, com 75 vagas anuais, e dispunha de 

três laboratórios nas áreas de Anatomia, Fisiologia e Histologia. Posteriormente, foram 

viabilizados laboratórios para novas áreas como Embriologia, Técnica Cirúrgica e 

Imunologia, entre outras. 

A instalação da Faculdade de Medicina supriu uma lacuna no Leste Mineiro, 

pois o estado contava apenas com dez faculdades que ofereciam o curso, sendo três 

no Sul do estado, duas no Triângulo Mineiro, duas em Belo Horizonte, duas na Zona 

da Mata e uma em Montes Claros. 

Em 2001, a Associação Universitária do Vale do Aço foi extinta e em seu lugar 

nasceu a Univaço – União Educacional do Vale do Aço Ltda. No mesmo ano foi 

também criado o Instituto Metropolitano de Ensino Superior (IMES), credenciado por 

meio da Portaria MEC nº. 533, de março de 2001.  

O recredenciamento do IMES foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), 

em 12 de fevereirode 2015, pela Portaria nº 35, de 28 de janeiro de 2015. 

          Em 2002, a Univaço foi adquirida pelo Dr. Nicolau de Carvalho Esteves 

e sua esposa, Dra. Rosângela de Oliveira Tavares Esteves, e outros sócios 

minoritários, sendo a nova gestão assumida pelo casal. 

Em 2004, a jovem instituição do interior do estado de Minas Gerais surpreendeu 

a todos, ao formar sua primeira turma e, com eles, alcançar nota máxima na primeira 

edição do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE. Tal feito 

despertou a atenção da imprensa e da sociedade brasileira, que viram surgir no 

interior do país uma instituição médica séria e comprometida com a qualidade dos 

seus egressos. 

Em 2016, o casal Esteves criou a Holding NRE Educacional, com sede em 

Nova Lima/MG, para abrigar a Univaço e as demais instituições da família, quais 

sejam: Unitpac em Araguaína/TO, Itpac Porto Nacional/TO, Itpac Palmas/TO, Iesvap 

em Parnaíba/PI e Uniptan em São João del Rei/MG. 
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          Atualmente, o Instituto Metropolitano de Ensino Sueprior (IMES) oferece 

o curso de Medicina tendo sua Renovação de Reconhecimento pela Portaria nº 675, 

de 15 de outubro de 2018, emitida pela Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior (SERES), do Ministério da Educação, publicado no Diário Oficial 

de 17 de outubro de 2018. 

Em 2019, a Holding passa a se chamar Afya Educacional, que significa “saúde 

e bem-estar” no dialeto africano suaíli, nome escolhido para a fusão da NRE 

Educacional, maior grupo de escolas de medicina do país, com a Medcel, empresa 

especializada em cursos preparatórios para residência médica. 

O Grupo Afya abriga 14 instituições de ensino superior, das quais 11 oferecem 

o curso de Medicina, representando assim o maior grupo de educação médica do país. 

Além das seis escolas já citadas, foram adquiridas pelo Grupo a FMIT – Faculdade de 

Medicina de Itajubá/MG, a Uninovafapi em Teresina/PI, a Unidep – Centro 

Universitário de Pato Branco/PR e quatro unidades da Fasa – Faculdades Santo 

Agostinho: em Sete Lagoas e Montes Claros/MG, e em Itabuna e Vitória da 

Conquista/BA. 

A Afya trabalha na formação de profissionais de competência técnica e humana 

para atuar, de forma ética e cidadã, na promoção e recuperação da saúde humana. 

Conta com uma equipe de professores altamente capacitados e metodologias 

modernas de ensino, que proporcionam a vivência e o contato com os desafios da 

carreira médica. 

 

2.3 Planejamento Estratégico 

A atuação da CPA se apoia fundamentalmente nas seguintes fases: 

- planejamento do cronograma de execução das pesquisas para o ciclo que se 

abre e ajustamento do existente, se necessário; 

- preparação do plano de ação específico de cada pesquisa a ser realizada no 

ciclo; 

- sensibilização da comunidade acadêmica e externa visando sua participação 

efetiva nas pesquisas e de forma espontânea; 

      - tabulação, análise e apreciação dos resultados obtidos e dados coletados; 
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elaboração de relatórios parciais e integral; 

- divulgação de relatórios e oitiva da comunidade acadêmica, com contribuição 

efetiva para revisão de Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) e outros projetos; 

- (re) avaliação da pertinência/eficiência dos planos de ações específicos de 

avaliação e das ações institucionais decorrentes da apropriação das informações e 

sugestões da CPA. 

          A análise dos dados coletados é realizada de maneira eficaz e isenta, a 

CPA produz reflexão e orientação que subsidia a tomada de decisões no âmbito 

gerencial e acadêmico, contribuindo decisivamente para a detecção de situações que 

necessitem de medidas corretivas ou aprimoramentos a serem aplicados. 

Destacam-se dentre os objetivos específicos da CPA, correlacionados às 

pesquisas e informações coletadas e em referência às diversas dimensões 

estabelecidas legalmente e organizadas conforme a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 065: 

 

- identificar as principais fragilidades; 

- identificar as principais potencialidades a serem exploradas; 

- elaborar os relatórios de autoavaliação pertinentes; 

- avaliar a execução do cronograma contido nos planos de ação; 

- avaliar a eficácia do processo de avaliação institucional; 

- avaliar a eficácia das ações tomadas pela IES no cumprimento de seu Plano 

de Ações; 

- reorientar os Planos de Ações correspondentes conforme resultados 

verificados em relação às necessidades da comunidade acadêmica e externa e em 

relação à execução do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 

O relatório de autoavaliação tem como objetivos: 

 

- coletar e analisar os dados, obtidos a partir de um diagnóstico acerca dos 

aspectos avaliados e que visam subsidiar o aperfeiçoamento do IMES em referência 
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aos Eixos e Dimensões preconizados na Lei e em sua regulamentação. É onde se 

proporá melhorias da qualidade de seus processos e serviços; 

- obter dados a partir de fontes válidas, no caso, precipuamente a partir das 

respostas aos questionários preenchidos pela comunidade acadêmica, que se 

pressupõem instâncias capazes de fornecer opiniões procedentes, as quais são 

tabuladas e transformadas em informações para o diagnóstico e para o processo 

decisório; 

- obter dados a partir da observação sistemática do ambiente acadêmico e 

social e dos discursos que nele coexistem, em referência aos aspectos avaliados, que 

funcionam subsidiariamente aos obtidos por meio dos questionários; 

- obter dados a partir do diálogo direto da CPA com representantes de turma, 

docentes e Núcleo Docente Estruturante de Curso (NDE), membros do Corpo 

Técnico-Administrativo, órgãos de gestão, membros da comunidade externa dentre 

outros. 

Esta sistemática permite sedimentar e reforçar a articulação entre o PDI e o 

PPC, bem como favorecer ao seu aperfeiçoamento e ao aprimoramento das 

atividades do IMES. 

 
2.4 Misão visão e valores  

 
A MISSÃO institucional do IMES consiste em:  

 

“Tornar-se referência em educação médica e de saúde, capacitando nossos 

alunos para transformarem seus sonhos em experiências extraordinárias de 

aprendizagem ao longo da vida contemporânea.” 

Assim, o IMES orgulha em apresentar sua VISÃO: 

“Um mundo com melhor educação, saúde e bem-estar.” 

 

O IMES se fundamenta nos seguintes VALORES: 

- Foco no aluno 
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“Acreditamos que nossos alunos vão criar as bases para que a nossa visão se 

concretize. Eles serão sempre a nossa maior prioridade.” 

- Gente é tudo pra gente 

“A única forma de uma marca se tornar referência é por meio das pessoas, de 

suas equipes. Atender nossos alunos com o compromisso de entregar o melhor 

serviço e experiências de aprendizado.” 

- Espírito empreendedor 

“Atingir objetivos de forma única e integrada. Incentivar nossas equipes a fazer 

a sua parte, sendo responsáveis por projetos e resultados.” 

- Seja apaixonado 

“Acreditamos que a vida é incrivelmente cheia de oportunidades. Por isso, tome 

as rédeas e busque o equilíbrio necessário entre a vida profissional e pessoal.” 

- Inovação 

“Inovar por meio da disrupção, da tecnologia e da criatividade. Os problemas 

em geral não têm uma única resposta certa. Testar e experimentar sempre nos levará 

para novas oportunidades.” 

- Qualidade 

“Acreditamos que o caminho para o crescimento e a sustentabilidade de um 

negócio está em seus elevados padrões de qualidade. Temos orgulho dos serviços 

que prestamos a nossos alunos e que vão beneficiar suas carreiras, tornando-os 

melhores profissionais.”   

 

2.5 Composição da Comissão Própria de Avaliação do IMES 

Atendendo ao disposto na Lei nº 10.861, de 4 de abril de 2004, que instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), foi implantada a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), constituída por representantes dos corpos 

docente, discente e técnico-administrativo, além de representante da sociedade civil 

organizada na qual está inserido.  

          Em conformidade ao princípio da participação democrática, não 

admitindo composição que privilegie qualquer dos segmentos representados, o 
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regimento interno da CPA do IMES sofreu, em 2017, uma modificação no capítulo III 

Art.3o, conforme disposto abaixo. 

 
Art. 3º A CPA será composta por (8) oito membros, assim distribuídos:  

I. 2 (dois) representantes do corpo docente, sendo a função de 

presidente da comissão exercida por um destes; 

II. 2 (dois) representantes do corpo discente;  

III. 2 (dois) representantes do corpo técnico-administrativo;  

IV. 2 (dois) representantes da sociedade civil organizada. 

 

No ano de 2020 a Comissão Própria de Avaliação do IMES foi representada 

pelos seguintes membros: 

 

 Leonardo de Araújo Lopes (Representante docente e Presidente da Comissão) 

Jaqueline Melo Soares (Representante docente)  

Lilian Rhodes Neves (Representante discente)  

Gabriel Saliba (Representante discente) 

Fabiana Lopes de Lima Nunes (Representante da sociedade civil organizada) 

Célia Maria de Souza Cotta (Representante da sociedade civil organizada) 

Niura Sueli de Almeida Martins (Representante do corpo técnico-administrativo) 

Marcinelle Cristine de Abreu Sena (Representante do corpo técnico-

administrativo) 

 

Em relação aos mandatos dos membros integrantes, o Regulamento Interno da 

Comissão Própria de Avaliação do IMES preconiza, em seus artigos 10, 11, 12, 13 e 

14, o seguinte: 

 
Art. 10. O mandato do presidente da CPA será de 2 (dois) anos, 

permitidas reconduções. 

Art. 11. Os mandatos dos membros indicados pela diretoria acadêmica 

(representante da sociedade civil e representantes do corpo técnico-

administrativo) serão de 2 (dois) anos, permitidas reconduções. 
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Art. 12. Os mandatos dos membros indicados pelos pares serão de 2 

(dois) anos, permitidas reconduções, desde que eles sejam reeleitos. 

Art. 13. A substituição de integrantes da CPA, seja por vacância da 

representação ou por impedimento temporário de membro, se fará 

mediante solicitação do presidente à diretoria acadêmica. 

Art. 14. Poderá ocorrer o desligamento de qualquer dos integrantes da 

CPA nos seguintes casos: 

A pedido justificado do próprio integrante ou do órgão ou autoridade 

que o indicou; 

Por sinalização da Comissão Própria de Avaliação (CPA), quando do 

não cumprimento das atividades que lhe forem atribuídas; 

Quando da perda da condição comprovada quando da sua indicação; 

Por infrequência, conforme o Art. 16. § 1. 

 

 

Esta CPA possui essencialmente as seguintes atribuições que norteiam as 

atividades laborativas da comissão: 

 

- realizar seminários, reuniões, painéis, e outros para sensibilizar os membros 

dos diversos segmentos sobre a importância da avaliação, e a participação de cada 

um deles nesse processo; 

- criar, desenvolver e manter uma cultura de avaliação no meio acadêmico; 

- elaborar o projeto de avaliação institucional; 

- criar subgrupos de apoio em cada segmento; 

- coordenar a implementação do projeto de avaliação; 

- efetuar o levantamento de dados e informações pertinente ao processo de 

avaliação; 

- construir relatórios parciais e integral com análise dos resultados; 

- prover o INEP de todas as informações sobre o projeto, sua implementação e 

resultados; 

- divulgar os resultados da avaliação para todos os segmentos representativos 

da CPA; 



22 
 

 
 
 

 

- realizar o balanço crítico ao final de cada avaliação, propondo melhorias para 

os pontos deficientes encontrados; 

- atualizar o projeto de avaliação sempre que se fizer necessário; 

- manter o regimento atualizado de acordo com as novas legislações. 
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3 METODOLOGIA 
 

Inicialmente, importa lembrar que o processo de autoavaliação institucional 

considera e busca abranger, conforme descrito na Portaria do MEC nº 2.051/2004, 

Art. 8º, [...] a análise global e integrada do conjunto de dimensões, estruturas, 

relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais [...] 

do IMES, daí adotar-se como parâmetros os seguintes princípios norteadores, 

conforme estabelecidos no PDI: 

 

- envolvimento paritário de todos os setores da IES; 

- realização periódica de ações de autoavaliação concentradas na atuação 

direta da CPA; 

- coleta contínua de dados e informações por meio dos diversos canais de 

comunicação e interação da comunidade acadêmica; 

- abrangência de ensino, pesquisa e extensão, bem como serviços, gestão 

institucional e responsabilidade social, tudo em seus múltiplos desdobramentos e 

conforme regulamentação governamental vigente; 

- ações avaliadas e realizações serão consideradas como produtos 

institucionais e não de órgãos ou indivíduos isolados; 

- identificação precisa e objetiva das ações e planos de avaliação quanto aos 

níveis e participação de todos os envolvidos, tanto no papel ativo (autoavaliar-se), 

quanto no papel passivo (apropriando-se dos resultados); 

- compartilhamento de resultados com a comunidade acadêmica e externa; 

- acompanhamento da apropriação de resultados e retornos no âmbito de todas 

as categorias participantes das pesquisas que os processos avaliativos induzem. 

 

A metodologia empregada pela CPA para direcionamento de suas pesquisas 

formais e contribuição voltadas para a gestão institucional baseia-se 

fundamentalmente em reuniões temáticas, oitiva direta e dinâmica (para além das 

pesquisas realizadas) das categorias envolvidas na avaliação (estudantes, 

professores, técnicos-administrativos e comunidade local), além da observação e 
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análise de manifestações espontâneas e sua repercussão em canais de comunicação 

informais, como redes sociais diversas e comunicadores (WhatsApp e outros). 

Esta metodologia permitiu colher importantes dados e informações, além de 

apontar fragilidades quanto ao alcance do processo de autoavaliação e máxima 

correspondência de seus resultados com a realidade institucional. Além disso, como 

dantes, as discussões temáticas associadas aos demais mecanismos acima referidos 

e que subsidiam a reformulação de Planos de Ação do ciclo foram extremamente 

proveitosas para a “maturação” da CPA em relação à sua capacidade de realizar a 

leitura interpretativa do contexto acadêmico e social em que se inserem e atuam a 

CPA e o IMES. 

O sistema informatizado adotado pelo IMES permite que a comunidade 

acadêmica como um todo acesse os questionários por meio de login e senha individual 

e sem que seja possível sua identificação, permitindo desta forma que o usuário tenha 

confiança no sigilo das informações e respostas dadas no processo. Além disso, 

propiciou as seguintes vantagens: 

 

- agilidade na coleta e no processamento dos dados; 

- maior confiabilidade e fidedignidade dos dados; 

- maior benefício com menor custo de operação; 

- maior comodidade do usuário; 

- não constrangimento do avaliador em poder expressar a sua opinião, entre 

outros. 

 

 A utilização de questionários eletrônicos permitiu que a pesquisa abrangesse 

igualmente todos os períodos de todos os cursos, bem como a totalidade dos Corpos 

Docente e Técnico-Administrativo, vez que facilitou em muito não só a obtenção, como 

também o tratamento dos dados, de modo que sua tabulação e consequente geração 

de gráficos pertinentes para análise e interpretação deram-se a partir do uso de 

ferramentas automatizadas do próprio sistema adotado, acelerando o processo como 

um todo. 
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Os questionários foram construídos pela CPA da Instituição, a partir da 

observação analítica do ambiente acadêmico e dos discursos nele coexistentes, além 

de oitiva dinâmica de coordenadores, docentes e discentes. 

No primeiro semestre de 2020, ocorreu paralizações em todos os setores da 

IES mediante os decretos Estadual e Municipal e determinações da Afya, decorrente 

a manifestação de Vírus Corona (COVID-19), que assolou todo o mundo.   

Contudo, da diferente forma que ocorreu nos relatórios anteriores, a IES não 

cessou de buscar aperfeiçoamento neste setor, especialmente no ano de 2020, o que 

provocou agilidade na obtenção e divulgação de resultados da pesquisa institucional 

encetada em novo formato de questionário e com novas ferramentas, contudo, 

conservando sua natureza eletrônica e modo de operação geral. 

A técnica empregada buscou simplificar ao máximo o acesso ao questionário 

acadêmico, envolvendo simutuamente, estudantes, professores e corpo técnico-

administrativo, sendo todos comunicados da pesquisa institucional em curso. 

Podendo haver participação via correio eletrônico da CPA (cpa@univaco.edu.br). 

No tocante ao desenvolvimento da pesquisa, as variáveis trabalhadas nas 

questões que conformaram o corpo do questionário eletrônico foram as atitudes dos 

participantes da pesquisa, entendidas como capazes de captar sua avaliação e 

julgamento frente aos objetos (matérias) que lhe foram apresentados. 

Dentre as variáveis pesquisadas, que buscam atender aos Eixos e Dimensões 

que informam os focos de interesse fundamentais desta CPA, é preciso esclarecer 

que o Eixo 1 e a Dimensão VIII, em última instância, sua própria autoavaliação, foram 

objeto de discussão contínua por parte de seus componentes, o que implicou 

aperfeiçoamentos operacionais reiterados ao longo de sua atuação e culminou com 

planejamento que será descrito posteriormente. 

Quanto aos demais Eixos e Dimensões, focalizou-se essencialmente os 

seguintes objetos, os quais vieram a fundar questionamentos que os desdobraram em 

múltiplos aspectos: 

- Conteúdo do curso; 

- Coordenação de Curso; 

- Gerenciamento acadêmico envolvendo Coordenação de Curso e Secretaria;  
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- Preparação para o mercado de trabalho; 

- Docência; 

- Qualidade de ensino; 

- Processos financeiros; 

- Renegociação de dívidas; 

- Biblioteca; 

- Canais de comunicação; 

- Atendimento ao público nos setores estratégicos focalizados; 

- Laboratórios de informática; 

- Laboratórios específicos; 

- Processos de matrícula; 

- Relação custo-benefício e satisfação; 

- Secretaria; 

- Sítio eletrônico; 

- Cantina; 

- Conservação e limpeza; 

- Facilidade de acesso às dependências; 

- Salas de aula; 

- Segurança. 

 

 Para medição das atitudes, empregou-se essencialmente a Escala de Likert 

(Criada em 1932 pelo norte-americano Rensis Likert, a escala de Likert mede as 

atitudes e o grau de conformidade do respondente com uma questão ou afirmação), 

com os devidos cuidados para se evitar o Efeito de Halo (Edward Thorndike), o que 

significa que buscou-se evitar que a organização das perguntas se desse de tal forma 

que o participante da pesquisa pudesse criar um estereótipo institucional a partir da 

resposta dada a uma única pergunta. 

 No ciclo avaliativo 2019, ainda que tenha havido aperfeiçoamentos contínuos 

dos questionários eletrônicos, estes estruturaram-se fundamentalmente a partir da 

ideia subjacente de uma “Régua de Satisfação”, a qual pode ser assim descrita em 

relação a cada variável pesquisada conforme demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1 – Régua de Satisfação 

Fonte: CPA-AFYA (CPA Avaliações 2020) 

 

- Pontuação 5 ou mais dos aspectos atendidos - NÃO NECESSITA DE 

INTERVENÇÃO  

- Mais de 4,5 e menos de 5 dos aspectos atendidos - NECESSITA DE 

PEQUENAS INTERVEÇÕES  

- Pontuação 4 dos aspectos atendidos - NECESSITA DE INTERVENÇÃO 

SISTEMÁTICA  

- Abaixo da pontuação 4 dos aspectos atendidos NECESSITA DE 

INTERVENÇÃO URGENTE 

 

A análise dos dados obtidos deu-se a partir da identificação de matérias tidas 

como marcadas pela “desfavorabilidade” e pela “favorabilidade”, considerando-se os 

extremos para identificar as fragilidades e fortalezas da IES nos vários aspectos 

enfocados e orientar ações relevantes para aprimoramento. O campo da neutralidade 

foi considerando para efeitos de avaliação como elemento reforçador da característica 

dominante em cada objeto de pesquisa. 

Aliado aos resultados obtidos a partir do questionário eletrônico, somaram-se 

nas discussões da CPA as manifestações voluntárias e livres das diversas categorias 

participantes da pesquisa em campo aberto para resposta escrita, o que permitiu 
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aprofundar o conhecimento qualitativo em relação às matérias tratadas e forneceu 

mais consistência às análises procedidas. 

Vale ressaltar que, sob qualquer perspectiva, o balizamento da atuação da IES, 

faz-se essencialmente pelo seu PDI, que orienta não somente a atuação desta CPA, 

e sim, toda sua gestão acadêmica. Neste sentido, todo o planejamento das ações de 

avaliação institucional é informado pelo reconhecimento de que o IMES possui 

importante papel no desenvolvimento regional, desde a instância técnico-científica até 

a instância socioeconômica e política que, de resto, é à larga expansão dos negócios 

por meio do conhecimento, entendido como próprio da educação superior. 

Daí os Eixos e Dimensões que estruturam a autoavaliação no ciclo 2018-2020 

ter se considerado ações avaliativas isoladas, posto que estas priorizaram fragilidades 

identificadas pela CPA ao longo de sua dinâmica avaliativa frente à Missão desta IES, 

qual seja. Desta forma, variáveis prioritárias foram demarcadas para algumas ações 

avaliativas em detrimento de outras, em obediência às técnicas mais eficientes de 

pesquisa, que preconizam que a eficiência de uma pesquisa neste formato não é 

obtida com questionamentos excessivos. É o acompanhamento e análise dos 

resultados das avaliações e informações coletadas que subsidia o planejamento 

estratégico dos diversos setores, os quais buscam melhoria constantes.



Página | 29 

                                                                                               

4 DESENVOLVIMENTO 
 
4.1 Eixo 1 Planejamento e Avaliação Institucional 

 
4.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
 

 O documento norteador do Planejamento da Instituição é o PDI. A partir dele 

são elaborados todos os demais planejamentos, inclusive o Projeto Pedagógico do 

Curso. 

 O IMES, por meio do seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI visa 

desenvolver ações de qualidade para a consolidação e expansão em todas as suas 

instâncias, com os olhos voltados para o futuro, o rumo, os objetivos e as metas da 

Instituição, bem como as estratégias e princípios que subsidiam o redimensionamento 

e fortalecimento da Instituição para assegurar, o cumprimento da sua missão.  

 Avaliação institucional é uma necessidade permanente decorrente da 

crescente cobrança da sociedade sobre as instituições em geral, e do papel, tanto 

científico quanto sociopolítico, atribuído à educação superior. 

 O acompanhamento dos resultados dessas avaliações subsidia o 

planejamento estratégico dos diversos setores que são utilizados na melhoria 

crescente da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. 

  O IMES trabalha o conceito de qualidade da educação na gestão educacional 

a partir de seis compromissos elencados a seguir. 

 O primeiro compromisso diz respeito à qualidade política e à qualidade formal 

da educação. Constitui o aspecto político-pedagógico da educação e diz respeito à 

essência do serviço educacional prestado, à sua razão de ser, ao seu conteúdo e 

relevância, ao que se denomina qualidade ampla ou intrínseca da educação. No 

âmbito da Instituição, refere-se ao domínio, por parte dos alunos, de conteúdos 

considerados relevantes. 

 O segundo compromisso refere-se ao custo para se obter essa educação para 

a organização e ao seu preço para o cliente (aluno, pais, sociedade). Se ao conceito 

de qualidade não se incorporar a noção de custo, de preço, se cairá na armadilha de 

identificar qualidade com o que é caro, “luxuoso”, ao que é “perfeito”, e não ao que é 

adequado ao cliente. A educação de qualidade não é a que pode ser obtida a qualquer 
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custo e a qualquer preço, e sim, aquela ajustada às necessidades dos usuários, ao 

menor custo de obtenção para seus provedores e ao menor preço para seus clientes. 

 O atendimento é outro compromisso importante. Trata-se de levar em conta os 

aspectos de qualidade certa de educação, no prazo certo e no local certo. Assim, não 

faz sentido imaginar, conscientes das limitações impostas pelo mercado educacional, 

que alguém que tenha direito não tenha acesso à educação, como não faz sentido 

imaginar que essa educação não seja provida no prazo previsto (socialmente 

determinado) e em locais aos quais os clientes (alunos) possam ter acesso. 

 Pensar, também, que se pode obter uma educação de qualidade sem 

considerar o moral da equipe envolvida no processo é um equívoco. Cabe, nesse 

caso, o quarto compromisso, que é gerenciar os aspectos referentes à motivação 

intrínseca (orgulho do trabalho bem feito) e extrínseca (adequadas condições 

materiais de trabalho) dos profissionais da educação. 

 A segurança constitui um quinto compromisso que é a qualidade. Em um 

sentido restrito refere-se à segurança física dos agentes do ambiente universitário. 

Em um sentido amplo, ao impacto do serviço fornecido pelo IMES, ou da sua provisão, 

ao meio ambiente. 

 Finalmente, há um compromisso ético que deve ser observada entre os atores 

do processo educacional, verdadeiro código de conduta responsável pela 

transparência e lisura das ações. 

Possui ainda em sua organização órgãos de apoio que assessoram a direção 

na administração da instituição, a saber: 

I - A Comissão Própria de Avaliação – CPA: responsável pela implantação e 

consolidação da avaliação institucional do IMES, em consonância com as diretrizes 

do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior; 

II – Assessorias Técnicas: responsáveis pelas políticas de desenvolvimento da 

Instituição; 

III – Ouvidoria: órgão de comunicação permanente, tanto interna quanto 

externa, possuindo pessoal especializado, com o objetivo de: 

- Atuar como canal de comunicação entre os usuários dos serviços prestados 

pela IES e os diversos segmentos de gestão administrativa e acadêmica; 
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- Contribuir para a solução de problemas, oferecendo à comunidade acadêmica 

informações e orientações sobre a legislação e as normas internas vigentes; 

- Estabelecer processo contínuo e dinâmico de interação entre os discentes, os 

docentes, os segmentos de gestão administrativa e acadêmica e a sociedade em que 

se insere no IMES; 

- Contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelo IMES, através de 

íntimo e permanente acompanhamento da atuação e dos procedimentos dos diversos 

segmentos de gestão, identificando as falhas e os pontos fracos da atuação 

institucional e indicando as ações e as alternativas retificadoras desses 

procedimentos; 

- Agir de modo proativo em relação a atos e procedimentos administrativos e/ou 

acadêmicos que se mostrem incompatíveis com o direito do usuário à informação e 

com a qualidade na prestação dos serviços; 

- Atuar, complementarmente à gestão acadêmica, como apoio estratégico para 

que a instituição otimize seus procedimentos e cumpra seu dever de bem servir à 

comunidade interna e à comunidade externa em que se insere. 

 

 A estrutura administrativa do IMES e coordenação das atividades acadêmicas 

são exercidas por órgãos colegiados e executivos, observando sempre o princípio da 

gestão democrática. O Conselho Superior (CONSUP) é o colegiado de deliberação 

superior da Instituição, nos campos administrativo e acadêmico, de natureza 

normativa, jurisdicional, consultiva, disciplinar e didático-científica a ele está 

hierarquicamente vinculados à Direção Geral e Direção Administrativa Financeira, 

Coordenação de Pesquisa e Extensão, Coordenação de Curso, ainda com nítida 

interface estão incluídos a Biblioteca, a Secretaria Acadêmica, Coordenação de Apoio 

Psicopedagógico (COAP) e o NAPED – Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência 

Docente, Setor de Estágio 

 

I – Secretaria Acadêmica - órgão responsável pela organização e direção 

administrativa, pela matrícula e registros acadêmicos, pela organização de toda a 
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documentação administrativo-acadêmica da IES e pela sistematização e atualização 

da documentação relativa à legislação sobre o ensino superior; 

II – Biblioteca - A Biblioteca, destinada a professores e alunos, é organizada de 

modo a atender aos objetivos do IMES e obedecer a regulamento próprio aprovado 

pelo Diretor. 

A Biblioteca é dirigida por Bibliotecário legalmente habilitado, admitido pela 

Mantenedora. A Biblioteca funciona durante os períodos de trabalho escolar e, no 

decorrer das férias, nos horários estabelecidos em seu regulamento. 

III – Coordenação de Apoio Psicopedagógico – COAP – É o órgão institucional 

que visa oferecer apoio psicopedagógico ao estudante nos processos de adaptação 

e integração durante a trajetória curricular, na perspectiva da melhoria da 

aprendizagem, realizando orientação e serviços de aconselhamento de acordo com 

as demandas evidenciadas. 

IV - O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente – NAPED atua na 

formação continuada dos docentes. Composto por docentes dos cursos cobrindo 

todas as áreas temáticas dos cursos, um pedagogo, que trabalhará as metodologias 

a serem utilizadas nos cursos. 

A Autoavaliação no IMES, em cumprimento a Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 

2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

está fundamentado nas disposições da Portaria MEC nº. 2.051, de 09 de julho de 

2004, nas Diretrizes para a Autoavaliação das Instituições e nas Orientações Gerais 

para o Roteiro da Autoavaliação, editados pela CONAES e pelo INEP e todas as 

Normas Técnicas atualizadas. 

 O SINAES fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da 

qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento 

permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, 

especialmente, do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. 

 Em conformidade com o disposto no art. 3º da Lei nº. 10.861/04, serão objetos 

de avaliação as seguintes dimensões:  

1. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; 

2. Política para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 
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3. Responsabilidade Social da Instituição; 

4. Comunicação com a Sociedade; 

5. Políticas de Pessoal; 

6. Organização e Gestão da Instituição; 

7. Infraestrutura Física; 

8. Planejamento e Avaliação; 

9. Políticas de Atendimento aos Estudantes; 

10. Sustentabilidade Financeira. 

 

O relatório de autoavaliação elaborado pela Comissão Própria de Avaliação – 

CPA é o propósito central da Avaliação Institucional do Ensino de Graduação, que  

após coleta e análise dos dados, é feito um diagnóstico acerca dos aspectos avaliados 

considerando os estabelecidos na Lei do SINAES, visando fornecer subsídios para o 

aperfeiçoamento da qualidade do ensino e da própria Instituição, dentro das 10 

dimensões preconizadas e aglutinadas em 5 eixos que delimitam os temas inclusos 

nos questionários de autoavaliação. Dessa forma se proporá melhorias da qualidade 

de seus processos e serviços após análise e alinhamentos propostos à Direção da 

IES. 

Para que o retorno avaliativo possa se converter em aperfeiçoamento, ele 

precisa ser derivado de uma fonte válida e os dados devem ter natureza diagnóstica. 

A fonte válida, no processo avaliativo, é composta das respostas aos instrumentos 

preenchidos pela comunidade acadêmica, que se pressupõem instâncias capazes de 

fornecer opiniões procedentes, as quais são tabuladas e transformadas em 

informações para o diagnóstico e para o processo decisório na elaboração das Metas 

no Mapa Estratégico da Instituição. 

A metodologia de aplicação dos questionários ocorreu por meio de seu 

preenchimento, utilizando a Internet como meio, o que propiciou, entre outras, as 

seguintes vantagens: 

- Agilidade na coleta e no processamento dos dados; 

- Maior confiabilidade e fidedignidade dos dados; 

- Melhor benefício com menor custo de operação; 
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- Mais comodidade do usuário; 

- Menor constrangimento do avaliador em poder expressar a sua opinião; e 

entre outros. 

O relatório de autoavaliação visa analisar os dados e os resultados deles 

decorrentes para o diagnóstico desejado, fazendo-se uma comparação com as 

avaliações anteriores e sendo demonstrados em gráficos e índices comparados. 

Diante do resultado obtido no processo avaliativo, far-se-á necessário 

estabelecer diretrizes, visando à melhoria dos pontos frágeis levantados e o 

fortalecimento Institucional, por meio de relatórios, e após isso, faz-se 

imprescindivelmente a elaboração de um Plano de Ação, com a finalidade de sugerir 

e implantar ações corretivas a fim de minimizar os erros e fixar os acertos. 

Poder-se-á observar durante as análises e levantamento de dados para 

confecção do relatório de autoavaliação, a existência de coerência entre as ações e 

práticas realizadas na Instituição e os propósitos formulados no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI e no Projeto Pedagógico do Curso – PPC, como 

também a existência de mecanismos para realização efetiva de modificação e revisão 

dos documentos. As avaliações institucionais, reuniões com os representantes de 

turma, com docentes, entre os membros do Núcleo Docente Estruturante – NDE e dos 

Conselhos deliberativos, da Direção e demais setores da IES, serão algumas das 

ferramentas que possibilitam a revisão dos Planos de Ensino, Ementários, fragilidades 

da IES, não só na seara acadêmica, mas como as de todos os setores, o que promove 

uma constante reestruturação do Projeto de Curso, Programas, Processos e Políticas 

Institucionais e a melhoria do desenvolvimento da IES.  
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4.2 Eixo 2 Desenvolvimento Institucional 

 
4.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
 

 O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI visa atender às exigências do 

Sistema Federal de Ensino contido na Lei 9.394/1996 e no Decreto 3.860/2001, como 

também fixar base para as ações planejadas pela instituição. Foram consideradas as 

circunstâncias, a conjuntura sócio-político-econômica e as especificidades regionais, 

acrescidas de aptidões, habilidades e competências reunidas, em todos os seus 

segmentos de atuação, no processo de construção do conhecimento. 

 O Projeto Pedagógico pretendido para  o IMES, bem como o cumprimento do 

Plano de Desenvolvimento no seu período de vigência, constituem-se em 

instrumentos de realização histórica, no plano de ações típicas de uma Instituição 

comprometida com o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, na perspectiva de reafirmar o 

compromisso da Instituição com a Sociedade e o Ministério da Educação através de 

elementos que fortaleçam as suas políticas institucionais (Ensino, Pesquisa, Extensão 

e Gestão). 

 O PDI visa desenvolver ações de qualidade para a consolidação e expansão 

em todas as suas instâncias, com os olhos voltados para o futuro, o rumo, os objetivos 

e as metas da Instituição, bem como as estratégias e princípios que subsidiam o 

redimensionamento e fortalecimento da Instituição para assegurar, o cumprimento da 

sua missão. 

 Os documentos institucionais (PDI, Regimento Interno e outros) estão 

disponíveis para   a comunidade acadêmica, tanto   impressos quanto em mídia   

digital.   Em entrevistas com diretores, coordenadores e responsáveis por 

departamentos e setores, a CPA identificou esforços para que todos conheçam estes 

documentos. Por   outro   lado, como   já   informado em relatórios anteriores, a 

comunidade acadêmica, principalmente a discente, é pouco politizada, refletindo uma 

despreocupação neste aspecto. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional é o documento norteador da 

elaboração e análise dos projetos político-pedagógicos dos cursos oferecidos pelo 
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IMES. Todas as Políticas de Ensino, Pesquisa, Extensão, Gestão   Acadêmica, 

Administrativa e de Avaliação Institucional encontram-se nele delineadas, sendo 

detalhadas no PPC que a Instituição oferece. 

A articulação efetivar-se-á principalmente por meio do Colegiado de Curso e do  

Núcleo Docente Estruturante (NDE). Estes dois órgãos são fóruns permanentes de 

análise e estudo da adequação do projeto pedagógico aos anseios e necessidades 

referentes à formação do perfil dos egressos. As alterações e adequações do PPC 

são inicialmente discutidas nestes órgãos, sendo posteriormente submetidas a 

aprovação do CEPE. 

 
4.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
 

”Responsabilidade social se faz com a participação de todos os integrantes de 

uma organização.” A afirmação é da coordenadora do Núcleo de Acessibilidade 

Pedagógica e Atitudinal (NAPA), Niura Sueli de Almeida Martins, ao comentar os 

projetos desenvolvidos pela Instituição na área social em 2019. Projetos que foram 

reconhecidos pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Entidades de Ensino 

Superior (ABMS) que, mais uma vez, certificou ao IMES com o Selo Instituição 

Socialmente Responsável, atestando o comprometimento da Instituição com a busca 

de soluções que minimizam problemas sociais e ambientais.   

O selo confere à Instituição o título de organização socialmente responsável e 

tem como objetivo certificar que a IES participou da 15ª Campanha da 

Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular e que está verdadeiramente 

engajada com um ensino responsável.   

“Essa certificação confirma o compromisso com a comunidade como 

fomentadora do bem-estar social, no momento em que essa promove e apoia ações 

com foco no desenvolvimento da comunidade. Ações que corroboram com a 

concretização da missão institucional, contribuindo na formação de um profissional 

médico comprometido com a ética e a responsabilidade social”, reforça a 

coordenadora Niura Martins sobre a relevância de atividades de cunho social na 

Instituição.     
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Instituída em 2005 pela ABMS, a Campanha da Responsabilidade Social do 

Ensino Superior Particular tem por objetivo apresentar ao público projetos sociais nas 

áreas de educação, saúde, cultura, esporte, meio ambiente, entre outros, visando 

demonstrar, com fatos e números, que as instituições vêm cumprindo com a sua 

responsabilidade social.   

Na Semana da Responsabilidade Social, foram promovidas palestras sobre a 

temática “Valorização: a vida pede esse alerta” e mobilizou colaboradores, 

professores e alunos na produção de mensagens positivas sobre o tema. Além de 

outras atividades realizadas durante o ano como a campanha de cadastramento de 

medula óssea.   

Outro importante fomentador de ações sociais na Instituição são os Projetos de 

Extensão. Um deles é o de Aspectos Informativos com Foco nos Usuários da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) - Ipatinga, que tem por 

objetivo atender à demanda de informação na área da saúde visando a higiene, 

estimulação e o desenvolvimento dos usuários e cuidadores, além de participar de 

ações de inclusão realizadas pela entidade.           

Esse projeto realiza, pelo menos, quatro intervenções ao longo de cada 

semestre e aborda conteúdos para promover a melhoria da qualidade de vida e a 

inclusão do público da APAE. A abordagem acontece por uma perspectiva de 

educação inovadora, que possibilita a criatividade e também o divertimento.   O projeto 

também trabalha a educação alimentar do público da APAE, para conscientizá-los 

sobre a importância de boas escolhas nutricionais como fruta e ingestão de água. 

Essa atitude contribui com o conhecimento dos usuários sobre alguns alimentos e 

seus benefícios.   

Enfatiza-se nesse contexto a contribuição da IES na formação de jovens a fim 

de melhorar e promover o bem comum. Seja por meio de palestras, eventos, Projetos 

de Extensão, entre outros, buscou-se sempre envolver a comunidade acadêmica, 

estimulando a solidariedade, em prol do bem estar social da comunidade do entorno 

do IMES. 

O IMES objetiva, em suas ações de responsabilidade social, apresentar as 

formas de transferência de conhecimento, a importância social das ações acadêmicas  
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e os impactos das atividades científicas, técnicas e culturais, para o desenvolvimento 

regional e nacional. Visa também apresentar a natureza das relações com o setor 

público, com o setor produtivo, com o mercado de trabalho e com as instituições 

sociais, culturais e educativas de todos os níveis. Ao final, pretende avaliar as ações 

voltadas ao desenvolvimento da democracia, à promoção da cidadania, de atenção 

aos setores sociais excluídos e as políticas de ação afirmativa, entre outros. A política 

de responsabilidade social se caracteriza pelo compromisso com a dimensão social e 

ética da instituição, ou seja, da produção, sistematização e divulgação do 

conhecimento. A finalidade de implantação dessa política é, fundamentalmente, a 

promoção da inclusão social, do desenvolvimento econômico e social, da defesa do 

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

 

Programa de Recepção e Integração de Ingressantes (PRINT) – Inclui 

recepção, acolhida e fornecimento de informações aos alunos que ingressam na 

IES. Constam neste programa a apresentação da Instituição e do município, a Aula 

Inaugural, Gincana Solidária, o Programa Trote Cidadão e outros projetos de 

acolhimento ao aluno que ingressa no meio acadêmico. 

Programa Trote Cidadão – É responsável por realizar ações voluntárias nas 

áreas de educação, saúde, cultura e meio ambiente, entre outras, voltadas à 

comunidade e/ou entidades sociais de Ipatinga e região, com o intuito de informar, 

alertar e mobilizar. A cada edição é escolhido um tema para os calouros da Instituição 

desenvolverem junto a alunos veteranos e a um órgão público responsável pelo tema 

escolhido. 

 Gincana Solidária – Estimula alunos a arrecadarem doações, 

predeterminadas, para instituições sociais da região do Vale do Aço. A cada edição 

uma nova entidade é escolhida, assim como o produto a ser arrecadado. 

NAPA - Núcleo de Acessibilidade Pedagógica e Atitudinal – É responsável por 

garantir o direito de acessibilidade pedagógica e atitudinal nos ambientes acadêmicos, 

para toda a comunidade. Além de promover a conscientização da acessibilidade 

atitudinal por meio da realização de eventos, o NAPA convida profissionais 

especialistas para participar de eventos promotores de discussão e reflexões  
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críticas sobre a condição humana e sua diversidade, propondo uma educação cada 

vez mais inclusiva, para potencializar a capacidade de cada indivíduo dentro e fora do 

ambiente acadêmico. 

Programa de Desenvolvimento de Extensão – Estimula docentes e discentes a 

desenvolver programas/projetos de extensão que, em sua maioria, beneficiam 

entidades sociais da região e toda a comunidade. Um dos projetos, “Aspectos 

Informativos com Foco no Usuário da APAE”, por exemplo, promove a sociabilização, 

desenvolvimento e inclusão do usuário na sociedade por meio de apresentações, 

debates, atividades lúdicas e ações. Esse projeto leva informação para o ciclo familiar 

dos usuários e para os funcionários da instituição. Além de contribuir no 

desenvolvimento pessoal e técnico do aluno participante do projeto. 

           A Instituição recebe, periodicamente, visitas de alunos de escolas da 

região e pessoas, de diversas localidades, interessadas em conhecer o IMES. Essa 

iniciativa aproxima e estreita a relação da Instituição com a comunidade. 

A comunicação certa para o público certo é um princípio da IES. Nesse sentido, 

busca-se um contato direto com o público-alvo evidenciando campanhas importantes 

da área da saúde e educação nos canais de comunicação. Dentre as campanhas e 

ações realizadas pelo IMES temos: 

Setembro Amarelo - Todos os anos a Instituição se mobiliza para promover 

eventos para seu público interno e externo, a fim de alertar sobre a prevenção do 

suicídio. Durante o mês, toda a comunicação visual da Instituição é voltada para a cor 

da campanha. Além de disponibilizar informações sobre o tema em seus canais de 

comunicação. 

Outubro Rosa – A campanha é realizada com seu público interno e externo na 

importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, fatores de risco e prevenção. 

Além de realizar exames de toque e mamografias no Ambulatório da Instituição. 

Conscientização da Tuberculose - Esta campanha faz parte do calendário da 

IES e promove ações de informações , informa sobre a importância de prevenir e tratar 

a tuberculose. 

Adote uma Cartinha - Todo Natal a Instituição mobiliza seus colaboradores, 

professores e alunos para realizarem os desejos de crianças e adolescentes de 
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instituições sociais da região do Vale do Aço. A cada edição uma entidade é escolhida 

para receber cartas com pedidos ao Papai Noel. 

Roda do Riso - O projeto, formado por alunos de períodos diferentes, é 

responsável por promover um dia de atividades educativas, alegres e descontraídas 

para crianças e adolescentes de instituições na região do Vale do Aço. Além de 

proporcionar momentos agradáveis, o projeto visa melhorar as habilidades 

interpessoais dos alunos participantes. 

  O IMES apoia campanhas e ações realizadas por entidades parceiras. 

O bom diálogo com o poder público permite, por exemplo, aos alunos da Instituição 

realizarem atividades práticas nas Unidades Básicas de Saúde de Ipatinga, desde o 

início do curso. Além de vivenciar o dia a dia dos órgãos públicos da cidade. 

Comprometida com o Vale do Aço, região onde implantou seu curso de 

Medicina há mais de 20 anos, por meio da sua holding Afya Educacional, o IMES doou 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais da saúde que atuam 

na linha de frente de combate a Covid-19 nas cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano 

e Santana do Paraíso. 

No total foram destinados 115 mil gorros descartáveis, 44.300 luvas de 

procedimento, capotes e quase 5.000 máscaras, dentre elas face shield, cirúrgicas e 

Peça Facial Filtrante (PFF2). Os produtos foram entregues no mês de maio de 2020 

aos municípios e encaminhados aos hospitais, unidades de saúde e centros de 

atendimento do novo coronavírus, selecionados pela Secretaria Municipal de Saúde 

de cada cidade. 

“Muito antes da pandemia chegar ao Brasil o IMES iniciou seu planejamento 

para o enfrentamento da Covid-19 com a criação de um Comitê de Crise. Temos 

trabalhado, desde então, para oferecer o melhor para toda nossa comunidade 

acadêmica, em especial, para os discentes. Mas reconhecemos nosso papel social e 

o desafio imposto para os municípios e profissionais de saúde para o enfrentamento 

desta batalha. Entendemos que é dever de uma instituição vocacionada à medicina 

ser solidária e contribuir para a melhoria das condições de trabalho e da assistência à 

saúde”, afirma o professor Vinícius Lana, Diretor Geral do IMES.   
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Foi firmada uma importante parceria com a Prefeitura Municipal de Ipatinga. 

Trata-se de um convênio que visa reforçar a rede de atenção à saúde e permitir aos 

acadêmicos da faculdade aperfeiçoamento prático em ambientes reais de trabalho. 

O termo de cooperação assinado entre as partes, especifica que os estágios 

extracurriculares poderão ser realizados em toda rede assistencial do Sistema Único 

Saúde (SUS) no município, que engloba o Hospital Municipal, Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência – SAMU, Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Unidades 

Básicas de Saúdes (UBSs). 

Os graduandos atuarão sempre acompanhados por médicos da rede municipal, 

de acordo com as demandas prioritárias da Secretaria de Saúde. 

A pandemia do novo coronavírus pegou o mundo de surpresa. Pouco mais de 

cinco meses após a confirmação do primeiro caso da doença no Brasil, a pandemia 

já provou sua dimensão e força perante a todos os setores da sociedade. Tão veloz 

quanto a disseminação do próprio vírus está o compartilhamento de fake 

news (notícias falsas) sobre ele, nas redes sociais e internet. Pensando nisso, alunos 

e professores do IMES criaram o projeto Covid em Evidência para esclarecer dúvidas, 

desmentir informações falsas e informar a população sobre mitos e verdades da 

Covid- 19 nas redes sociais. 

O projeto iniciou após a acadêmica Patrícia Coelho Ferreira receber uma 

enxurrada de informações falsas sobre o coronavírus pela internet. Indignada e 

sabendo que o conteúdo que recebia era enganação, ela ficou preocupada com quem 

não conseguia distinguir o que era falso do que era verdade. “As notícias 

normalmente, chegam às pessoas com grande apelo emocional, carregadas de 

sentimentos diversos que vão da esperança à raiva. Isso faz com que sejam 

compartilhadas mais facilmente e em minutos. Por isso, a necessidade de filtrar o que 

recebemos e esclarecer dúvidas com fundamentos científicos sobre o assunto”, afirma 

Patrícia. 

Além de combater a fake news, o Covid em Evidência, também, atualiza a 

população das descobertas científicas sobre o vírus como formas de prevenção, 

sintomas, riscos à saúde e o andamento da produção das vacinas. É composto por 

alunos de vários períodos do curso de medicina, professores e especialistas no 

https://www.instagram.com/covidemevidencia/
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assunto que monitoram e supervisionam todo o conteúdo criado para a divulgação 

nas redes sociais. 

Para o médico cardiologista, intensivista e professor da IES, Norberto De Sá, 

uma das armas de combate a desinformação é investir na conscientização da 

população. “Em meio a uma pandemia cercada de dúvidas, esse projeto chega para 

servir como uma ferramenta poderosa de comunicação e informação sobre saúde 

pública, principalmente aqui no Vale do Aço. A situação por si só já é delicada e o 

medo, e a insegurança podem colocar a saúde de quem acredita em boatos em risco”.  

Segundo a bióloga, professora e orientadora do projeto Ana Carolina Vale 

Lisboa, em pouco tempo, a iniciativa já está fazendo a diferença na vida das pessoas. 

“Tivemos retornos positivos, pessoas agradecendo pelos esclarecimentos. Alguns 

relataram que já não acreditam mais em tudo que recebem e não repassam 

informações que têm dúvidas da veracidade delas. Além disso, conseguimos também, 

conscientizar as pessoas sobre a importância da adoção de hábitos preventivos como 

uso de máscaras, higiene das mãos e o distanciamento social. ” 

 A IES estabelece como dimensões da sua política de responsabilidade social 

a formação de profissionais conscientes de seu compromisso social, o 

desenvolvimento de pesquisas, a difusão de conhecimentos e sua inserção na 

realidade social e comunitária. 

 Dentre os objetivos do Programa de Responsabilidade Social tem-se: criar 

comunidades de aprendizado com base em atividades socialmente responsáveis; 

possibilitar ao aluno formação humanizada e aprendizado com base na realidade 

através da atuação voluntária; difundir a cooperação academia-comunidade; difundir 

a responsabilidade social internamente (junto à docentes, discentes e funcionários) e 

externamente, junto à comunidade; trabalhar a responsabilidade social de forma 

transversal nas disciplinas. 

Consciente da importância da prática de atividades esportivas para a saúde 

física e mental, bem como dos benefícios aos seus usuários, o IMES oferece aos seus 

alunos o Programa de Esporte e Lazer, desenvolvido desde agosto de 2008. O 

Programa de Esporte e Lazer tem como objetivo proporcionar aos graduandos o 

acesso ao esporte e lazer, além de promover um ambiente de socialização entre eles.  
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As atividades propostas pelo referido programa se constituem no oferecimento 

de caminhada orientada, hidroginástica e esportes coletivos, como handebol, voleibol 

e futsal, a todos os alunos matriculados. Dessa forma, a Instituição visa proporcionar 

aos alunos momentos de descontração que, aliados a outras iniciativas, possam gerar 

resultados positivos na formação acadêmica dos integrantes do programa. 

Enfatiza-se, como outro aspecto de relevância do programa, a possibilidade de 

participação dos funcionários da Instituição, contribuindo com a efetivação do 

processo de intergeracionalidade e integração de funcionários e acadêmicos.  Todas 

as atividades são orientadas e coordenadas por um professor de Educação Física, 

que a cada semestre submete seu planejamento à Diretoria Geral do IMES para 

aprovação.  

As atividades de esportes coletivos handebol, voleibol e futsal são realizadas 

no Centro Esportivo e Cultural 7 de outubro de Ipatinga, com programação 

sistematizada de sessões realizadas duas vezes por semana cada modalidade. Está 

incluída na pragramação uma caminhada orientada, sendo realizada na pista de 

corrida do Parque Ipanema, duas vezes por semana. A tabela de horários é divulgada 

a todos os alunos e funcionários a cada início de semestre letivo.  

Enfatiza-se, que a partir das medidas de distanciamento social, em virtude da 

pandemia da Covid-19, as atividades do programa estão suspensas. 

A IES possui convênio com 14 municípios para realização do Estágio em 

Atenção Primária em Saúde, além dos Hospitais da região e capital mineira para 

realização do Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar. 

A Instituição possui um ambulatório que faz atendimento à comunidade 

carente, sem cobrança de taxas. O Ambulatório foi criado em junho de 2001, na cidade 

de Coronel Fabriciano, MG, tendo como mantenedora a UNIVAÇO - União 

Educacional do Vale do Aço S.A., com o propósito de oferecer aos acadêmicos do 

curso de Medicina um campo para a prática em diversas especialidades. Atualmente 

o Ambulatório encontra-se localizado no Município de Ipatinga, próximo à sede da 

IES, cuja mudança se deu mediante resultados de avaliações anteriores, realizadas 

pela CPA. 
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São oferecidos aos pacientes atendimentos eletivos nas áreas de Cirurgia 

Ambulatorial, Clínica Médica, Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Cardiologia, 

Ortopedia, Otorrinolaringologia e Urologia. Todos os atendimentos são realizados 

pelos acadêmicos do curso de Medicina, sempre acompanhados e supervisionados 

pelos professores especialistas nas referidas áreas.  

No Ambulatório são prestados atendimento à comunidade do município de 

Ipatinga e de cidades vizinhas, com todos os recursos advindos da própria Instituição, 

e se constitui em excelente espaço para pesquisa e formação de profissionais na área 

da saúde.  

O quadro 1 mostra o número de atendimentos no ambulatório nos anos de 

2018, 2019 e 2020. 

 
Quadro 1 – Número de atendimento total realizados no ambulatório entre as diferentes especialidade 

médicas 

2018 2019 2020 

8.517 9.160 8.452 
Fonte: Gerência do ambulatório  

 

Os procedimentos realizados no Ambulatório são de pequena complexidade e 

as consultas podem ser agendadas pelo telefone (31) 2109-0908 e também 

pessoalmente, no balcão de atendimentos, contribuindo para a formação de 

indivíduos conscientes e atuantes em sua sociedade, sem trote violento e fazendo o 

bem da melhor forma possível, ajudando o próximo. 

Além disso, há inúmeros projetos de extensão vinculados a cada um dos cursos 

de graduação. 

A IES apresenta condições adequadas para a mobilidade de cadeirantes e 

pessoas com necessidades especiais, implantou piso tático e nos acessos de salas 

de aula as plaquetas com identificação em Braile. Outros alunos especiais são 

atendidos da melhor forma possível de acordo com a demanda da situação.  

As Ligas acadêmicas estão se desenvolvendo e realizando importantes 

atividades junto à comunidade regional. São entidades constituídas 

fundamentalmente por estudantes que buscam aprofundar temas em uma 
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determinada área da Medicina. Alunos de todos os períodos podem participar de pelo 

menos 26 ligas para aperfeiçoarem suas técnicas com ainda mais efetividade, com 

um total de 202 vagas. A lista das ligas elas se encontra no site da IES 

(www.univaco.edu.br). 

A IES oferece aulas de nivelamento em determinadas áreas, no início dos 

cursos de graduação, para que estudantes com dificuldades em acompanhar o ritmo 

da educação superior possam reforçar seus conhecimentos e capacidade de 

aprendizagem. 

A Instituição oferece desconto para irmãos, filhos de funcionários e 

funcionários. Também incentiva os alunos das escolas públicas a participarem do 

ENEM com vistas ao ingresso na instituição com benefícios do PROUNI. Este 

incentivo ocorre através de palestras de esclarecimento realizadas nas escolas. 

A IES possui convênios de estágios remunerados e não remunerados, com 

entidades públicas e privadas da comunidade onde está inserida, atendendo às 

necessidades destas e estabelecendo uma interação entre o acadêmico e a 

sociedade.  

A instituição aderiu ao Programa Universidade para Todos (PROUNI), 

candidatos pré-selecionados pelo MEC para a Instituição, que os submete a um 

processo seletivo próprio, diferente do vestibular. A inclusão e a participação são 

essenciais à dignidade humana e ao pleno exercício da cidadania. Dentro do campo 

da educação, isso se reflete no desenvolvimento de estratégias que procuram 

promover a genuína equalização de oportunidades. A educação inclusiva proporciona 

um ambiente favorável à aquisição de igualdade de oportunidades e participação total 

das Pessoas com Deficiência (PcD) no processo de aprendizagem.  

 A educação inclusiva deve responder às necessidades diversas do educando, 

acomodando diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma 

educação de qualidade para todos, por meio de metodologias de ensino apropriadas, 

arranjos organizacionais, uso de recursos diversificados e parceria com as 

organizações especializadas. 
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4.3 Eixo 3  Políticas Acadêmicas 

 
4.3.1 Dimensão 2: Política para o Ensino, Pesquisa e a Extensão 

 

ENSINO 
 
A avaliação desta dimensão foi realizada a partir da confrontação do projeto 

pedagógico do curso e as diretrizes curriculares nacionais. Verificou-se que o currículo 

do curso, com sua organização didático-pedagógica, foi elaborado em função do perfil 

desejado do egresso e das diretrizes curriculares, de forma   conjunta entre 

coordenação, docentes e representação discente.  A metodologia utilizada é definida 

pelo professor em conjunto com o coordenador de curso, levando em consideração 

as especificidades de cada disciplina/atividade e tendo como base o protagonismo do 

aluno no processo de aprender. Os planos de ensino, elaborados pelo professor, são 

analisados pela coordenação de curso com a aprovação do NDE. Nas respostas aos 

questionários aplicados verificou-se que tanto docentes quanto discentes consideram 

positiva a atuação do coordenador e do colegiado de curso. Quanto à metodologia de 

avaliação, os respondentes declararam que os instrumentos de avaliação utilizados 

nas disciplinas são adequados aos objetivos delas. 

A CPA utilizou duas técnicas para avaliação deste item:  

A) a aplicação de questionários aos discentes, por ferramenta digital; e 

B) análise dos planos de ensino dos professores em parceria com NAPED.  

Percebeu-se que as práticas pedagógicas são diversificadas em função das 

especificidades dos cursos e das disciplinas/atividades de cada um.  

Concluiu-se que:  

I) os professores estimulam os discentes a estabelecerem conclusões e 

formular interferências/relações;  

II) os professores estimulam os alunos a integrarem conhecimentos com outros 

componentes curriculares;  

III) os professores também destacam os aspectos éticos envolvidos na 

utilização de determinados conteúdos científicos e técnicos;  
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IV) os docentes demonstram clareza e objetividade na explicação do conteúdo; 

V) cumprem o programa das disciplinas; e  

VI) assiduidade, pontualidade e a utilização de procedimentos didáticos 

adequados. 

A pertinência dos currículos é constantemente analisada pelo Núcleo Docente 

Estruturante, sob orientação e supervisão do coordenador.  

O NDE é o órgão responsável pela elaboração, implementação, atualização e 

cosolidação do Projeto Pedagogico do Curso e é composto pelo coordenador de curso 

e professores com titulação stricto sensu e experiência docente na Instituição. Os 

critérios orientadores da atualização curricular são as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, o perfil desejado dos egressos e as demandas oriundas do mercado 

profissional, com reuniões mensais ou bimensais, dependendo da necessidade, para 

discussão, avaliação, detecção e resolução de possíveis ajustes curriculares. No 

Quadro 2 são registradas as notas apresentadas pelos indicadores do INEP. 
 

                        Quadro 2 - Notas apresentadas pelos indicadores do inep 

Curso ENADE CPC 

Medicina 3 3 

                     Fonte: Diretoria da IES 

 
 
PESQUISA 
 
Em conformidade com os objetivos da Instituição e das perspectivas de 

desenvolvimento e sustentabilidade socioculturais da região, entende-se que não há 

como tratar de “ensino de excelência” sem a permanente produção de conhecimento. 

Nesse sentido, várias linhas de ação estão contidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, de forma a possibilitar que a pesquisa científica seja compreendida como 

princípio de formação educacional e medidas são desenvolvidas, como descrito a 

seguir. 
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        O IMES desenvolve o Programa de Iniciação à Docência (PID) que 

possibilita o crescimento acadêmico do aluno de graduação e incentiva o interesse do 

estudante pela carreira docente do ensino superior. Oferece ao aluno a oportunidade 

de ser iniciado no exercício das atividades docentes e proporciona acesso sistemático 

a novas práticas pedagógicas. O PID tem por objetivo estimular melhorias contínuas 

no processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas e a melhoria na qualidade do 

ensino de graduação. O programa é apoiado financeiramente, por meio de bolsa, 

obedecendo a edital e regulamento próprios – aprovados pelo CEPE  

Os acadêmicos da instituição têm publicado seus trabalhos em congressos, 

simpósios e revistas em áreas específicas com apoio técnico da IES. Em 2018 forma 

publicados no ANAIS da Jornada Acadêmica ISNN 2526-3315 126 trabalhos. Em 

2019 foi realizado o AfyaMED, evento que contou com a participação de 101 trabalhos. 

Em 2020 em decorrência da pandemia de COVID-19, a Jornada acadêmica foi 

suspensa 

A produção científica da IES teve significativo crescimento nos últimos anos. A 

produção científica existe e é coerente com a missão, uma vez que é fomentada e 

realizada durante a graduação por meio dos trabalhos de conclusão de curso e de 

programas de incentivo, a exemplo do PIC (Programa de Iniciação Científica). Motiva-

se as possibilidades de fomento da própria IES para a contemplação de publicação 

semestral de Livros com textos de seus docentes, acadêmicos da pós-graduação e 

convidados. 

A Jornada Acadêmica da Saúde trata-se de um evento anual, de cunho 

acadêmico-científico, oferecido aos docentes e discentes do IMES, extensivo aos 

profissionais de saúde da região. Objetiva, ainda, a criação de um ambiente favorável 

à participação dos discentes na apresentação de trabalhos, sob forma de temas 

orientados e dos docentes, mediante apresentações de teses e artigos publicados. 

Excepcionalmente no ano de 2019, o evento aconteceu integrado ao AfyaMED, 

contando com a participação de mais de mil estudantes e docentes de medicina de 

todo o país. 
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Além dos eventos promovidos pelos cursos para a divulgação da produção 

científica, a instituição promove a Jornada Acadêmica, a fim de promover o 

desenvolvimento técnico-científico e socioeconômico da região. 

 

EXTENSÃO  
 

O Programa de Desenvolvimento de Extensão (PRODEX) tem o objetivo de 

estimular docentes e discentes a desenvolverem programas/projetos de extensão. O 

PRODEX é ofertado ao longo de todo o ano e dispõe de um programa de bolsas – 

predeterminadas – para apoiar financeiramente o aluno participante do programa. O 

PRODEX atende a um edital e regulamento próprios – aprovados pelo CEPE 

A extensão é compreendida em sua dimensão interativa com o ensino, 

permitindo a leitura da prática social e seu desenvolvimento.  

A atividade de extensão deve ser compreendida em sua dimensão interativa 

com o ensino, permitindo-se a leitura da prática social. Os questionamentos 

suscitados a partir dessa prática representam alguns dos elementos necessários ao 

desenvolvimento da pesquisa, completando-se, dessa forma, a desejável tríade 

ensino/pesquisa/extensão.   

A Jornada Acadêmica, dentre as atividades complementares, merece destaque 

por estimular a iniciação científica e a extensão, oportunizar o diálogo sociedade e 

educação superior, além de se constituir em importante instrumento que viabiliza a 

exposição e publicidade dos resultados da pesquisa e extensão no meio acadêmico e 

a troca de experiências dos acadêmicos entre si e destes com a comunidade. 

   

 

4.3.2 Dimensão 4: A Comunicação com a Sociedade 
 

         O IMES tem como meta atender de maneira eficiente seus alunos e 

mesmo a comunidade externa, por considerar componente essencial de sua 

responsabilidade social. 
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O veículo de comunicação é o Portal do Aluno, e Portal do Professor, com 

acesso através de senhas. É comum o uso de comunicação de massa através da 

mídia, jornal interno e externo, cartazes, panfletos, banners e outdoors. 

Como veículo de comunicação voltado para o público externo é disponibilizado 

números de telefone, através dos quais são prestadas as informações requeridas, e, 

se não disponíveis, serão encaminhadas aos responsáveis que fornecerão as 

respostas solicitadas utilizando meios de comunicação de fácil acesso do usuário (e-

mail, sms, entre outros). 

 O IMES dispõe dos seguintes meios de comunicação: página na internet, redes 

sociais, whatsapp, sms, e-mail marketing, circuito interno de TV, informativo impresso 

trimestral e boletim eletronico. 

 Além disso, as informações sobre o curso estão disponíveis na internet como 

objetivos, recursos, duração dos cursos e demais orientações currivulares sobre a 

formação acadêmica.  

 Assim o acesso a informações é facilitado pela IES, incentivando a 

comunicação dentro da Instituição. Para a comunicação externa, utiliza-se dos 

veículos de mídia: rádio, TV, outdoor, jornal, página na internet, e também, serviços 

de telemarketing e correspondências via correio, objetivando estabelecer a imagem 

da Instituição junto à sociedade.  

 A IES trabalha também com ações de marketing de relacionamento, tais como: 

telemarketing ativo e passivo, mala-direta, e-mail marketing, eventos, promoções, 

feiras profissões, parcerias, convênios, impressos, etc. 

É desenvolvido procedimentos próprios de recepção de sugestões e 

procedimentos de resposta, ao incluir em sua página de internet um sistema de 

atendimento a comunidade externa – Fale Conosco, Ouvidoria, CPA e outros, pelos 

quais todos os setores podem ser contatados e de pronto atendimento lhes retornar 

com o conteúdo informado devidamente tratada a questão.  

Desta forma, procura-se estabelecer sistema formal de comunicação com o 

público externo apresentado de forma que a Instituição tenha controle total do que foi 

recebido e respondido. 
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O Departamento de comunicação, implanta e gerencia “planos de 

comunicação” a partir de um “planejamento de mídia” voltado a desenvolver e 

fortalecer a imagem da marca junto ao público interno e externo.  

O Plano de Ação compreende as funções de: Pesquisa de Mercado – tomadas 

de decisão, aquisição de mailings, Planejamento de Comunicação e Marketing – 

campanhas publicitárias internas e externas, parcerias promocionais (patrocínios, 

escolas), Planejamento de Mídia – eventos, atividades, datas promocionais, materiais 

impressos, feiras, etc. 

O “Fale Conosco”, disponível no site institucional, e as caixas de sugestões são 

ferramentas poderosas e disponíveis tanto para comunidade externa e interna. No 

primeiro, mensagens direcionadas são enviadas a diversos setores, de forma 

identificada ou não. Relatórios setoriais periódicos norteiam as ações corretivas. No 

caso das caixas de sugestões, estas espalhadas por toda a unidade e são usadas de 

forma identificada e anônima. 

A Ouvidoria: É disponibilizado um canal “Ouvidoria” de comunicação da 

comunidade acadêmico e civil com a Instituição, cujo link de contato é: 

https://www.univaco.edu.br/sites/ouvidoria/ouvidoria.  O ouvidor atende à 

comunidade tanto interna quanto externa, que por ventura tenha dúvidas, 

reclamações ou sugestões a serem feitas e desejem fazê-lo pessoalmente.  

A ouvidoria é representada por um ouvidor, nomeado especificamente para a 

função. Dispõe de regulamento próprio e deve o ouvidor apresentar relatório anual à 

Direção da Unidade. Esta posição é autônoma, sendo a caráter do participante sua 

identidade revelada ou não, ao setor destino da mensagem. O atendimento é feito 

diariamente em local próprio. Trabalha na construção e sensibilização da comunidade 

para o serviço que após implantação passou a receber as reclamações, sugestões, e 

são respondidas de maneira rápida e coerente, dando maior credibilidade e passando 

uma imagem transparente e positiva para os usuários, que desde o início do processo 

é identificado por número e não expondo o reclamante ao processo. 

A ouvidoria foi implantada no dia 27 de agosto de 2010. O serviço pode ser 

acessado pelos alunos, professores, funcionários ou integrantes da comunidade, que 

podem manifestar democraticamente suas opiniões sobre os serviços prestados pela 

https://www.univaco.edu.br/sites/ouvidoria/ouvidoria
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Instituição, ou referentes à sua infraestrutura física. O setor está ligado diretamente à 

Direção Geral, funcionando como um canal de comunicação entre a Instituição e seu 

público. 

Por meio da Ouvidoria é possível reclamar, sugerir, elogiar, criticar, denunciar 

ou consultar sobre qualquer aspecto. Os usuários podem acessar o serviço 

pessoalmente, por e-mail, pelo telefone, ou depositando suas demandas nas diversas 

urnas instaladas nas dependências da Instituição.  

A Ouvidoria está instalada no prédio central do IMES, em sala de fácil acesso 

aos interessados. O e-mail é disponibilizado para este fim e amplamente divulgado 

entre a comunidade acadêmica.  

          Todas as solicitações recebidas são encaminhadas ao Diretor-Geral ou 

aos setores responsáveis pelo assunto, que encaminham a resposta que será 

encaminhada ao solicitante. 

Essa resposta pode ser a resolução de um problema, a implantação de uma 

sugestão ou a explicação referente a um determinado assunto. Quem procura a 

Ouvidoria tem a garantia de que terá sua demanda encaminhada e terá o retorno 

sobre a solicitação feita. No entanto, esse retorno não garante ao solicitante a 

resolução imediata ou mesmo a mudança repentina por meio das sugestões 

oferecidas, porém cada caso será analisado de maneira diferenciada tomando-se as 

devidas providências pelo setor competente. 

Seguindo sua função institucional, a Ouvidoria recebe contato de alunos, 

funcionários e comunidade externa, classificados dentro dos seguintes motivos: 

Reclamações – o solicitante pode reclamar sobre quaisquer serviços prestados 

pela Instituição; 

Consulta – o solicitante pode obter variadas informações; 

Elogios – o solicitante pode elogiar os colaboradores – técnico-administrativos 

e/ou docentes, serviços, instalações, enfim, tudo o que considere eficiente; ou de 

qualidade; 

Crítica – o solicitante pode criticar qualquer assunto relacionado à Instituição;  

Sugestões – o solicitante pode sugerir alternativas para melhorar os serviços 

prestados e/ou as instalações da Instituição; 
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Denúncias – o solicitante pode denunciar irregularidades na Instituição. 

Email é o ouvidoria@univaco.edu.br e o telefone é o (31) 2109 0959. 

Em 2018 foram registradas 99 solicitações na Ouvidoria, apresentado uma 

média de 8,2 solicitações mensais, que foram classificadas como consultas, 

reclamações, sugestões, elogios, críticas e denúncia, conforme listagem de 

atendimento. 

A maior concentração de solicitação ocorreu nos meses de maio e agosto, 

correspondendo a 57 casos, ou 57% do total. Em sequência os meses de março e 

julho somam 24 casos, ou 24% do total.  

O maior número de solicitações da Ouvidoria no ano de 2018 foi constituído por 

sugestão, com 48% do total. As reclamações também tiveram um número significativo, 

o correspondente a 29% do total.  

Das solicitações recebidas em 2018, 8 foram encaminhadas por e-mail e outros 

77 casos optaram por utilizar as urnas instaladas nas dependências da Instituição. 

No ano de 2018 foram recebidas 48 sugestões, sendo 28 casos sobre a 

academia, 13 casos sobre infraestrutura, 3 casos sobre gestão, 2 casos de 

laboratórios e 1 caso setor financeiro e 1 caso ambulatório.  

 O número de reclamações recebidas foram apenas 29 durante o ano, sendo 

13 relacionado à infraestrutura, 12 sobre academia, 3 sobre a biblioteca e 1 sendo 

setor financeiro.  

Em 2019 foram registradas 91 solicitações na Ouvidoria, apresentado uma 

média de 7,6 solicitações mensais, que foram classificadas como consultas, 

reclamações, sugestões e críticas, conforme listagem de atendimento. 

A maior concentração de solicitação ocorreu no mês de março, correspondendo 

a 54 casos, ou 59% do total. Em sequência os meses de janeiro e fevereiro juntos 

somam 16 casos, ou 18% do total.  

O maior número de solicitações da Ouvidoria no ano de 2019 foi constituído por 

reclamação, com 47% do total. As sugestões também tiveram um número significativo, 

o correspondente a 20% do total.  

mailto:ouvidoria@univaco.edu.br
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Das solicitações recebidas em 2019, 17 foram encaminhadas por e-mail e 

outros 55 casos optaram por utilizar as urnas instaladas nas dependências da 

Instituição.  

No ano de 2019 foram recebidas 43 reclamações, sendo 32 casos sobre a sala 

de descanso, 8 casos sobre infraestrutura, 2 casos sobre academia e 1 caso sobre 

carteira de estudante.  

O número de solicitações recebidas foram 18 durante o ano, sendo 11 casos 

relacionados à sala de descanso, 4 sobre infraestrutura, sobre academia, biblioteca e 

carteira de estudante 1 de cada.  

Em 2020, a ouvidoria realizou 40 antendimentos, número muito inferior 

comparado com anos anteriores. A maior demanda da ouvidoria é oriunda das urnas 

instaladas na IES. Mesmo representando uma diminuição significativa na quantidade 

dos atendimentos, a ouvidoria encaminha para os setores responsáveis todas as 

solicitações que chegam até ela. 

 As estratégias de divulgação  pelo Setor de Comunicação são variadas, 

principalmente porque a IES atende a diversos segmentos de público (acadêmicos, 

colaboradores, docentes e comunidade regional).  

 Foram criados canais no youtube, instagram, facebook e twitter. Tem-se notado 

grande participação e resposta do público conectado. 

 Foi criada ainda, uma nova plataforma de acesso no site, mais moderna e 

adequada. Com maior facilidade de acessos aos links, o usuário navega em uma 

plataforma mais interativa e de fácil interligação com banners a livre escolha, os 

acessos exclusivos para os acadêmicos. 

 O relacionamento da equipe, segundo pesquisa de Clima Organizacional, teve 

um índice de 87,7% de favorabilidade, ainda há alguma oportunidades de melhorias 

a serem trabalhadas no quadro funcional, funcionários e professores. 

 A informação divulgada inclui os aspectos que dizem respeito às atividades da 

IES. Todos os documentos com as informações necessárias encontram-se 

disponíveis (PDI, Projeto Pedagógico, Regimento, Estrutura Curricular e outros) 

conforme determinação legal (Portaria Normativa nº 40, de 12.12.2007). Uma cópia 
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do regimento institucional fica disponível na Biblioteca e os acadêmicos recebem 

calendário letivo e boletos com informações institucionais impressas. 

 O IMES desenvolve o Programa de Recepção e Integração de Ingressantes 

(PRINT) que visa acolher os calouros, visando ao acolhimento necessário ao bem 

estar do aluno que chegar ao novo mundo acadêmico. Os estudantes são recebidos 

no auditório e, além de receber informações gerais sobre o IMES no combate ao trote 

e a importância de ser um estudante solidário (Trote Cidadão), após são 

encaminhados por um tour pela IES e encaminhados para a sala de aula e/ou 

laboratórios, recebem informações específicas de seus cursos. Todas as atividades  

programadas para o referido acolhimento são compartilhadas com os alunos e conta-

se com a colaboração de alunos veteranos para no desenvolvimento das atividades 

do referido programa.    

 A Jornada Acadêmica têm servido como um importante suporte para divulgar 

e fomentar a produção extensionista e a pesquisa na IES. 

 A Comissão Própria de Avaliação - CPA está atuando na condução adequada 

em fornecer os resultados das pesquisas, cada vez mais confiáveis e úteis para a IES. 

 
 
4.3.3 Dimensão 9: Políticas de Atendimento a Estudantes e Egressos 
 

ESTUDANTES  
 
 O ingresso para o curso oferecido pela IES se dá via vestibular, transferência 

de outras instituições, transferências internas, e bolsistas PROUNI, podendo ser 

fomentadas por linhas de créditos ou não. O acesso ao curso de medicina também 

pode ser realizado por meio da nota do ENEM, especificamente. 

O IMES oferece o apoio psicopedagógico aos estudantes, cujo objetivo é apoiar  

ao estudante de medicina nos processos de adaptação e integração durante a 

trajetória curricular e contribuir com o aprimoramento do processo de aprendizagem. 

Na perspectiva de cumprir o objetivo em destaque, o setor de Apoio Psicopedagógico 

do IMES utiliza da seguinte metodologia: 
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- encontros individuais e ou coletivos (por agendamento ou procura 

espontânea); 

- intervenções psicopedagógicas, com o respectivo acompanhamento em 

atendimento à demanda evidenciada e a respectiva peculiaridade; 

- encaminhamentos, se necessários. 

Durante o triênio de 2018, 2019 e 2020 o setor de Apoio Psicopedagógico 

registrou o seguinte quantitativo de atendimento: 

Ano letivo de 2018 – 158 atendimentos 

Ano letivo de 2019 -  163 atendimentos 

Ano letivo de 2020 -  106 atendimentos 

Outro aspecto relevante é o oferecimento aos alunos de um Programa de 

nivelamento oferecido aos alunos ingressantes intitulado de Programa Aluno Ativo 

(Proativ) que proporciona aos alunos a oportunidade de fortalecer conhecimentos e 

competências inerentes ao resgate de habilidades necessárias ao aprendizafo dos 

conteúdos curriculares. 

 Os direitos e deveres dos estudantes e dos demais membros da comunidade 

acadêmica encontram-se regulamentados no Regimento da instituição. 

 Os estudantes participam de todas as comissões e núcleos colegiados de curso 

e existe a representação estudantil através do Diretório Acadêmico DA.  

 Também se encontram regulamentadas as atividades de iniciação científica, 

monitoria e atividades complementares. Para as atividades de pesquisa e extensão, 

a IES disponibiliza bolsas em formas de descontos nas mensalidades dos alunos, 

através dos Programas Bolsas de Iniciação em Pesquisa Científica (PIC), bem como 

e de Extensão (ProEx). Também são disponibilizados, além das bolsas, auxilio à 

pesquisa e extensão. Os trabalhos científicos desenvolvidos pelos acadêmicos que 

são apresentados em eventos científicos de outras IES, são apoiados financeiramente 

pela IES. Todas atividades que envolvem pesquisa e extensão estão previstos no 

regulamento interno da Coordenação de Pesquisa e Extensão – CEPE. 

 

EGRESSOS 
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A IES entende que sua responsabilidade com o acadêmico não se encerra com 

o advento da conclusão do curso. Na condição de egresso a instituição precisa 

acompanhar e apoiar as experiências profissionais que se mostram tão instáveis nesta 

etapa. 

Atualmente, no ato do requerimento do diploma, são atualizados os dados 

cadastrais dos formandos para possíveis contatos e informações períodicas e 

atualizadas atuação dos ex-alunos. Mas, as mudanças ampliarão as possibilidades, 

dentre elas, vislumbra-se a possiblidade de realização de estudos aprofundados de 

empregabilidade e salariais e ainda de opinião a respeito da visibilidade da IES na 

sociedade e mercado de trabalho, tudo isto com vistas a busca da melhoria contínua. 

Nos eventos atualmente realizados pelo IMES, os egressos são convidados a 

participarem como profissionais, onde também é oportunizado aos mesmos falar 

sobre suas experiências no mercado de trabalho.  

O IMES considera a pesquisa e a iniciação científica como impotantes 

mecanismos acadêmicos de que a IES dispõe para realizar sua Missão, alcançando 

suas metas e objetivos, especialmente sob a perspectiva de fornecer aos seus 

egressos mais uma form de manter o vínculo com a IES. 

Em janeiro de 2019 o grupo Afya entrou no Consórcio U. Experience que 

contempla 20 instituições de ensino no Brasil e 25 instituições internacionais. Assim, 

o IMES abre as portas para o novo desafio: a internacionalização. 

Essa parceria com o Consórcio, o IMES oportunizará: ações de cooperação 

institucional, priorizando as parcerias internacionais; promover a troca de experiências 

entre estudantes, professores e gestores com as instituições estrangeiras, através de 

intercâmbios, cursos, eventos, estágios (remunerados ou não); viabilizar a 

concretização de acordos com instituições estrangeiras; estimular o desenvolvimento 

de novos projetos de colaboração com as instituições conveniadas; apoiar no 

encaminhamento de projetos às diferentes agências de fomento internacionais para 

obter recursos financeiros; programar visitas a outras instituições para identificar 

potencialidades e desenvolver projetos em conjunto; manter um banco de dados 

atualizado com informações sobre as instituições estrangeiras conveniadas; divulgar 

informações sobre assuntos de interesse para todos os setores da universidade no 
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âmbito das relações internacionais; estimular o quadro docente e discente para que 

explorem as possíveis participações em atividades internacionais; identificar 

oportunidades de parcerias internacionais de interesse para o desenvolvimento da 

Instituição; apoiar os estudantes e professores estrangeiros participantes de 

programas de intercâmbio internacionais na regularização de sua situação, tais como: 

vistos, acomodações, meios de locomoção, atividades de lazer, etc. 

 
4.4 Eixo 4 Política de Gestão 

 
4.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

O corpo docente é constituído por profissionais com titulação acadêmica de 

doutor, mestre e especialista. 

Os professores são selecionados através de análise curricular, com seleção e 

recrutamento feito pelo RH, e contratados segundo a legislação vigente. 

O processo seletivo para admissão de professores obedece aos seguintes 

princípios: 

1. Além da idoneidade moral do candidato, são considerados seus títulos acadêmicos, 

científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a disciplina a ser por ele 

lecionada; 

2. Constitui requisito básico o diploma de graduação e de pós-graduação, 

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria 

idêntica ou afim àquela a ser lecionada. 

 

São atribuições do professor dentre outras: 

 

- Participar da elaboração do projeto pedagógico e institucional da Instituição; 

Elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou atividade, submetendo-o à aprovação 

do Colegiado de Curso, por intermédio da coordenadoria respectiva; 

- Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe integralmente o 

programa e a carga horária; 
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- Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado; 

- Não defender ideias ou princípios que conduzam a qualquer tipo de discriminação 

ou preconceito ou que contrariem o Regimento e as leis; e 

- Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e no Regimento. 

 

A Política de Recursos Humanos inclui os Planos de Capacitação e de Carreira 

Docentes. 

a)   Requisitos de titulação 

O IMES estabelece como requisitos mínimos, quanto à titulação. Obedecido 

aos requisitos mínimos, são ainda avaliados, os candidatos avaliados quanto à 

docência: 

I – A titulação e a validade dos títulos; 

II – A adequação da formação a área de conhecimento ou atividade para a qual estiver 

sendo selecionado. 

 

Fazem parte do processo seletivo para professor da Instituição, as etapas de 

entrevista e teste em sala de aula, ambas possuem caráter eliminatório, no teste de 

sala de aula o candidato é avaliado por uma banca composta no mínimo por três 

professores mestres ou doutores. O IMES tem como preocupação permanente a 

qualificação de seus professores, estimulando os já titulados a prosseguirem sua 

qualificação e os em fase de formação a concluírem seus estudos, bem como 

realizando ações de capacitação didático-pedagógica. 

 

Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e Regime de Trabalho 

O IMES dispõe do Plano de Carreira Docente com a finalidade de regulamentar 

as condições de admissão, demissão, direitos e vantagens, bem como os deveres e 

as responsabilidades dos docentes. O IMES oferece aos seus professores diversos 

incentivos, além dos demais previstos no Regimento e normas internas.  

O IMES possui plano de carreira protocolado e homologado junto ao Ministério 

do Trabalho sendo que este objetiva regular as condições de admissão, demissão, 
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direitos, vantagens, progressão na carreira, deveres e responsabilidades dos 

membros do quadro docente da Instituição. 

 

 Regime de Trabalho 

O regime de trabalho dos docentes está de acordo com a legislação trabalhista, 

respeitando da mesma forma as determinações da LDB (Lei n 9.394/96) e legislações 

específicas vigentes. 

A IES adota os seguintes regimes de trabalho para seus professores: 

H = Horista – docente contratado exclusivamente para ministrar horas-aula, 

independentemente da carga horária contratada, ou que não se enquadrem nos 

outros regimes de trabalho (Tempo Integral e Tempo Parcial). 

TP = Tempo Parcial – Docentes contratados com doze (12) ou mais horas 

semanais de trabalho, na mesma instituição, nelas, reservados, pelo menos, 25%   do 

tempo para estudos, gestão, extensão, planejamento, avaliação e orientação de 

alunos. 

TI = Tempo Integral – O regime de trabalho docente em tempo integral 

compreende a prestação de 40 horas semanais de trabalho, na mesma instituição, 

nele reservado o tempo de, pelo menos, 20 horas semanais para estudos, pesquisa, 

trabalhos de extensão, planejamento, funções administrativas e avaliação (Dec. 

5.773/2006, Art.69).  

As horas de trabalho não destinadas às aulas, são distribuídas para preparo de 

aulas, assistência e orientação aos alunos, preparação e correção de provas e 

exames, pesquisas, funções administrativas, reuniões em órgãos colegiados, 

trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão e programas de 

capacitação. 

O trabalho docente é acompanhado e avaliado pela Diretoria, pelo 

Coordenador e pelo apoio psicopedagógico que orienta o trabalho e a ação 

pedagógica no sentido de qualificar o processo de ensino-aprendizagem, bem como 

assessorar o corpo docente no planejamento de atividades de ensino e promove 

eventos educacionais que venham a se constituir em meios de aprimoramento do 

desempenho do corpo docente. 
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A avaliação e acompanhamento do trabalho docente ainda é acompanhado de 

forma sistemática através de diversos instrumentos implantados conforme descrito a 

seguir. 

a. Avaliação Institucional: como parte da avaliação conduzida pela CPA os 

professores, bem como demais colaboradores, são avaliados em instrumento 

específico desta comissão pelos alunos, pelos colaboradores técnico administrativos 

e pelos gestores diretos. Os resultados são objeto de retorno aos próprios docentes e 

a coordenação dos cursos. No caso de desempenho a desejar, repetidas vezes, como 

política de gestão, os docentes serão conduzidos a capacitação pela coordenação 

dos cursos com apoio pedagógico. 

b. Programa de Desenvolvimento Profissional: como parte da política de 

capacitação docente, no seu programa de desenvolvimento profissional, aos docentes 

é disponibilizado capacitações permanentes visando aprimoramento profissional e até 

mesmo evolução de carreira. Este programa emprega processo avaliativo próprio que 

envolve aprovação e/ou reprovação em cada módulo realizado. 

c. Acompanhamento do Cumprimento Curricular: esta tarefa está vinculada a 

validação do NAPED e coordenação de cursos através de controles efetivos que 

devem ser fornecidos pelo docente responsável pela disciplina. 

 

4.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição. 
 

A estrutura organizacional da IES está dividida em duas partes: 

I) uma estrutura administrativo-financeira, com uma hierarquia paralela à área 

acadêmica. Nela, há a formalização do comportamento e dos processos internos (área 

financeira, de recursos humanos, contabilidade, entre outros). 

II) por outro lado, há a estrutura acadêmica, bem mais complexa e que interage 

constantemente com a estrutura administrativa. 

 A estrutura acadêmico-administrativa do IMES é composto por órgãos 

colegiados, executivos e de apoio às atividades acadêmicas. 

São órgãos da administração superior:  

Conselho Superior 
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Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE 

Diretoria Geral 

Coordenação de Pesquisa, Extensão e Ensino 

Diretoria Administrativo Financeiro 

São órgãos de administração acadêmica: 

Núcleo de Apoio Pedagógico e experiência Docente – NAPED  

Coordenação de Apoio Psicopedagógico 

Colegiado de Curso 

Coordenação de Curso 

Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 

A Diretoria do IMES entende que uma unidade geradora de conhecimento, 

como é uma instituição de ensino superior, não pode ser regida por um poder 

centralizador e autoritário. Por isso, a gestão deve ser compartilhada com todos os 

atores institucionais. Sabe-se que o ator que exerce maior contribuição nesse 

processo são os professores. São eles que, através de diversos mecanismos, atuam 

ativamente na gestão educacional, sugerindo e agindo de forma autônoma e proativa. 

A formalização desse comportamento está explícita no Regimento da IES, através da 

composição do Conselho Superior, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(Conselho de natureza participativa na Gestão da IES), do Colegiado de Curso, da 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, dentre outras comissões que possam a vir 

integrar a gestão da IES. 

O corpo docente da IES tem representação, com direito à voz e voto, no 

Conselho Superior, órgão colegiado superior, na forma do Regimento da IES. 

A representação docente tem por objetivo encaminhar reivindicações e 

aspirações dos professores, com vistas à promoção e integração na comunidade 

acadêmica na consecução das finalidades da Instituição. Todos os professores da IES 

são convidados a contribuir com o Projeto Pedagógico do curso.  

Dessa forma, o IMES assume uma gestão participativa, visando tomar decisões 

que atendam às demandas de toda a comunidade acadêmica, na perspectiva de 

proporcionar sustentabilidade integral para seus resultados. 
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4.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 

As ações institucionais que são desenvolvidas pela IES, estão previstas no PDI. 

A atividade contemplada nestas ações refletiu resultados para continuidade do curso 

oferecido de acordo com os conceitos obtidos no CPC e ENADE.  

          Segundo o Regimento do IMES, o patrimônio da Mantenedora colocado 

a serviço da Instituição, é administrado por pleno direito e das resoluções específicas 

da Mantenedora. 

A manutenção e o desenvolvimento da IES, descritos no Regimento, far-se-á 

por meio de dotações orçamentárias da Entidade Mantenedora; dotações que a 

qualquer título lhe concedam os poderes públicos, entidades privadas ou físicas; e 

anuidades e taxas escolares. 

Os recursos financeiros da IES são oriundos essencialmente do recebimento 

das mensalidades e dotações financeiras da Mantenedora e são regidos pelo 

orçamento da Instituição que disciplina a previsão da receita e a fixação das despesas. 

Uma vez captados os recursos estes são alocados para as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão para que se possam suprir suas necessidades em decorrência 

da realização das atividades planejadas. Também são mantidas as atividades 

operacionais, investimentos em infraestrutura da unidade, aquisição de materiais e 

equipamentos para a área administrativa e laboratórios assim como o efetivo 

pagamento de suas obrigações legais. 

Os recursos são alocados de acordo com a previsão orçamentária. A Direção 

dao IMES é responsável pela gestão estratégica e operacional das finanças da 

Instituição e compatibilização dos recursos recebidos com as necessidades 

institucionais, visando à manutenção do equilíbrio financeiro da Instituição, através do 

acompanhamento sistemático da receita/despesa e indicadores de desempenho. O 

desempenho econômico-financeiro e o comportamento e evolução da receita e da 

despesa são monitorados pela Mantenedora com a supervisão da Diretoria Geral da 

Instituição. Ressalta-se a estreita colaboração entre a Mantenedora e a Mantida, por 
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intermédio de seus dirigentes superiores, o que facilita a promoção das atividades 

consideradas adequadas, a cada momento do crescimento institucional. 

Os ajustes são promovidos sempre que necessário, na receita, despesa ou nos 

investimentos por meio de revisões orçamentárias. 

Destacam-se os investimentos operacionais tais como em aquisição do acervo 

bibliográfico, melhorias nos laboratórios, aquisição de máquinas e equipamentos, 

móveis e utensílios e instalações, bem como os compromissos assumidos na melhoria 

contínua do ensino, pesquisa e extensão, além da atualização tecnológica dos 

equipamentos e softwares de informática e de tecnologia educacional, dos 

laboratórios,  ambulatório, ampliação  e  atualização  do  acervo  da biblioteca.  

A gestão orçamentária e a gestão econômico-financeira são de 

responsabilidade do IMES, a quem cabe liberar os pagamentos dos recursos 

humanos (professores e técnico-administrativos) e outras despesas de custeio, de 

acordo com orçamento operacional. 

 
 
4.5 Eixo 5 Infraestrutura Física e Tecnológica 

 
4.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física e Tecnológica 
 

Os acadêmicos, em todos os questionários aplicados, avaliaram de forma 

positiva os espaços destinados à realização das atividades acadêmicas e os recursos 

disponibilizados para tal fim. 

Estudos e projetos já foram levantados na obtenção da resolução dos 

problemas indicados na pesquisa CPA e tomadas de decisão na reforma do espaço 

de alimentação externa e dos funcionários, reservando um ambiente arejado, limpo e 

agradável aos usuários destes espaços. 

A instituição busca, de forma sistematizada, manter e atualizar os meios 

necessários ao alcance dos fins desejáveis.  

Muitos investimentos na melhoria dos espaços e ambientes, incluindo 

aquisições de implementos e equipamentos, foram realizados para oportunizar ao  
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discente a garantia de uma pratica condizente à formação do perfil do profissional 

médico esperado. 

Tanto os docentes, quanto os funcionários técnico-administrativos e os 

acadêmicos, avaliaram nos questionários aplicados, como adequados os espaços das 

salas de aula e dos laboratórios. 

O estado de conservação dos laboratórios, salas de aula, biblioteca e demais 

dependências é avaliado com conceito muito bom, ressalndo que todos esses 

espaços tiveram significativos investimentos na melhoria com ampliação e aquisição 

de equipamentos. 

A iluminação, refrigeração, acústica, ventilação, mobiliário e limpeza de todas 

as dependências são adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas 

porque todas as dependências foram projetadas e construídas para as finalidades 

específicas para as quais estão sendo utilizadas. 

A Biblioteca possui alguns critérios para a atualização e expansão do acervo 

bibliográfico especializado. Existem diretrizes básicas para se evitar a expansão 

“indiscriminada” do acervo, ou seja, a aquisição de materiais que não atendem aos 

objetivos propostos pelas ementas das disciplinas do curso ministrado pela faculdade. 

Formas de Aquisição: A modalidade de aquisição mais utilizada para o 

desenvolvimento da coleção é a compra. Neste sistema, os procedimentos para 

aquisição de material bibliográfico iniciam-se com o processo de seleção, que envolve 

Coordenador de Curso, professores e bibliotecário. 

A modalidade de doação também é motivada pela Biblioteca, para o 

recebimento de periódicos, dissertações, teses e publicações técnico-científicas dos 

professores.  

Critérios para compra, atendendo às solicitações de Coordenadores de Curso, 

professores e após análise da Bibliotecária, o processo de aquisição inicia atendendo 

as normativas da Instituição para Licitação de Compra. 

O Critério de número de exemplares atende às exigências mínimas de: 

 - 3 (três) títulos para a Bibliografia Básica; 

 - 2 (dois) exemplares de cada título para a Bibliografia Complementar, visando 

dar suporte bibliográfico à disciplina e enriquecimento da coleção. 
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Esses itens são considerados para todas as disciplinas do curso de medicina. 

As obras de referência são adquiridas constantemente para atualizações. 

Os materiais especiais (Slides, CD-ROM, DVDs, etc.) são comprados em 

atendimento às solicitações do Coordenador de Curso, professores e bibliotecária. 

A Biblioteca oferece aos seus usuários diversos serviços, bem como, 

empréstimos, reservas, pesquisas bibliográficas internas, pesquisas bibliográficas 

online, etc. Para atender de modo rápido e eficiente sua clientela, a Biblioteca 

apresenta-se informatizada. 

Todos os serviços do Setor de Circulação estão informatizados (Empréstimos, 

Reservas, Devoluções, Estatísticas, Carta de Cobrança, etc.), e também pesquisas 

do acervo estão em Bases de Dados Bibliográficas. Foi incorporado o domínio da 

biblioteca virtual no atendimento, ou seja, caso não tenha disponível o livro físico, o 

atendente indica o livro virtual para a consulta mais detalhada no portal virtual da 

Biblioteca. 

As instalações são adequadas e adaptadas para estudantes com deficiência 

ou mobilidade reduzida no quesito locomoção, com rampas de acesso e sanitários 

adaptados. 

As práticas pedagógicas propostas pelos docentes levam em consideração a 

disponibilidade da biblioteca, dos laboratórios e dos equipamentos de informática, de 

tal forma que a execução da prática se dê dentro dessas disponibilidades. 

Analisando o total de investimentos entre 2018, 2019 e 2020 (Quadro 3), 

observou-se um aumento significativo dos valores investidos em 2020. Esses valores 

refletem a busca de IES para cumprir as ações propostas e, em especial, tornar-se 

capaz de levar uma educação de qualidade em tempos de pandemia. Além dos 

investimentos em sistemas remoto de ensino, a infraestrutura da IES recebeu  

melhorias na cantina, biblioteca, salas de estudo, espaço de convivência, lavatórios, 

programas de resíduos e salas de aula 

Quadro 3 - Total de investimentos nos anos de 2018, 2019 e 2020 

2018 2019 2020 

679.662,94 557.147,37 1.146.418,79 

Fonte: Diretoria financeiro-adminitrativa 
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5 ANALISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 
 

Os resultados da autoavaliação são divulgados de forma parcial e integral, 

através do site, portal CPA, na internet, murais da IES e a participação de 

Coordenadores e gerentes de áreas administrativas. 

É consenso a necessidade de continuidade do processo avaliativo através de 

etapas mais específicas, para subsidiar melhor a Direção da IES. 

O sistema fornece, automaticamente, um descritivo dos dados coletados, 

procedendo à tabulação e elaboração de gráficos automaticamente, conforme 

necessidades verificadas pela CPA. Através da tabulação dos dados procede-se à 

análise específica com as questões abertas, onde é aprimorado a percepção dos 

respondentes que a ela optam. 

O sistema permite que a comunidade acadêmica e o corpo de colaboradores 

acessem através de login e senha individual os instrumentos de avaliação, quando 

liberados os questionários aos discentes, docentes e técnico-administrativo, 

permitindo desta forma que o usuário tenha confiança no sigilo das informações e 

respostas dadas no processo. 

Após coleta e análise dos dados obtidos pela Comissão Própria de Avaliação 

– CPA, obtem-se um diagnóstico acerca dos aspectos avaliados considerando os 

estabelecidos na Lei do SINAES, visando fornecer subsídios para o aperfeiçoamento 

da qualidade do ensino e da própria Instituição dentro das 10 dimensões 

preconizadas. Dessa forma, propostas de melhorias da qualidade de seus processos 

e serviços à comunidade acadêmica que sempre é dado a opotunidade de melhorias. 

Para que o retorno avaliativo possa se converter em aperfeiçoamentos, ele 

precisa ser derivado de uma fonte válida, e os dados devem ter natureza diagnóstica. 

A fonte válida, no processo avaliativo, é composta das respostas aos instrumentos 

preenchidos pela coletividade acadêmica, que se pressupõem instâncias capazes de 

fornecer opiniões procedentes, as quais foram tabuladas e transformadas em 

informações para o diagnóstico e para o processo decisório. 

 Diante do resultado obtido no processo avaliativo, far-se-á necessário 

estabelecer diretrizes, visando à melhoria dos pontos frágeis (oportunidade de 
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melhorias) levantados e o fortalecimento institucional, através de relatórios. E, após 

isso, faz-se imprescindível a elaboração de um plano de ação, com a finalidade de 

sugerir e implantar ações corretivas a fim de minimizar os erros e fixar os acertos. 

 Poder-se-á observar, durante as análises e levantamento de dados para 

confecção do relatório de autoavaliação à existência de coerência entre as ações e 

práticas realizadas na IES e os propósitos formulados no Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI, Projeto Pedagógico Institucional - PPI e  Projeto Pedagógico do 

Curso – PPC, como também a existência de mecanismos para realização efetiva de 

modificação e revisão dos documentos. Prática mais difundida nos tempos atuais, 

buscando aperfeiçoamento. 

Os acessos no Sitio da CPA é disponibilizado no link: 

https://www.univaco.edu.br 
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Figura 2 – Página da IES, destacando algumas das ações realizadas pela IES, 

com base nos resultados da Autoavaliação Institucional. 
 

 
 

Fonte: Site Institucional – URL: https://www.univaco.edu.br/albuns/2021/2/4/cpa 
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6  RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
 

Durante o decorrer do último triênio (2018, 2019 2 2020), a Avaliação 

Institucional recebeu algumas adequações, objetivando-se maior adesão da 

comunidade acadêmica e buscando um resultado que pudesse ser melhor utilizado 

como ferramenta de gestão pela IES. Além do instrumento utilizado, a patir de 2019 

foram implantadas novas feramentas para as avaliações, sendo reformulados todos 

os questionários e relatórios. No primeiro semestre de 2020 não foi realizada a 

avaliação docente devido a pandemia do COVID-19. Apesar de ter sido um ano atípico 

para todos os setores da sociedade, após análise dos resultados da Avaliação 

Institucional realizada pela CPA, junto a Direção e Coordenação, os resultados foram 

considerados de forma extremamente positiva, dadas as circunstâncias geradas pela 

pademia de COVID-19.  

Além da reformulação dos questionários e relatórios, a pandemia gerou um viés 

de interpretação que dificulta a comparação com avaliações anteriores (2018 e 2019). 

As Figuras 3, 4 e 5 mostram os resultados gerais da Autoavaliação Institucional 

realizada pelos discentes, técnico administrativos e docentes.  

Apesar de todas dificuldades enfrentadas em 2020, a comunidade acadêmica 

participou de forma significativa da avaliação. A avaliação contou com a participação 

de 100% dos colaboradores técnico administrativo, 88,04% dos docentes e 42,65% 

dos discentes. 
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Figura 3 - Resultados geral da avaliação realizada pelos discentes (2020) 

 
Fonte: Questionários respondidos pelos alunos. 

 

Figura 4 – Resultado geral da avaliação realizada pelos colaboradores técnico 

administrativo (2020) 

 
Fonte:  Questionários respondidos pelos colaboradores. 

ANÁLISE GERAL DAS AVALIAÇÕES

Média Geral das Avaliações

Nº Item Avaliado Qtde. 
Funcionários

Nota 
Total Desvio Média Qtde.

Nota 1

1 Ensino, Pesquisa e Extensão 320 7.649,00 1,40 4,85 83

2 A Coordenação do Curso 325 5.697,00 1,65 4,45 134

3 Gestão Institucional e Apoio Discente 324 12.908,00 1,65 4,39 289

4 Infraestrutura Tecnológica 326 8.973,00 1,41 4,66 91

Nº Item Avaliado Qtde. 
Funcionários

Nota 
Total Desvio Média Qtde.

Nota 1

1 O curso apresenta boa relação entre teoria e prática profissional? 318 1.600,00 1,15 5,03 8

2 As metodologias de ensino favorecem sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente? 319 1.523,00 1,37 4,77 14

3 As atividades práticas realizadas possibilitam relacionar os conteúdos do curso com a profissão? 319 1.639,00 1,25 5,14 11

4 A coordenação de curso e/ou equipe de professores oferecem oportunidade para os estudantes participarem de programas, projetos ou 
atividades de extensão universitária interno e/ou externos à instituição?

307 1.254,00 1,69 4,08 40

5 As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e aprendizagens? 314 1.633,00 1,20 5,20 10

Nº Item Avaliado Qtde. 
Funcionários

Nota 
Total Desvio Média Qtde.

Nota 1

6 O coordenador(a) está disponível em horários previstos para orientação acadêmica dos alunos e para solucionar problemas? 320 1.449,00 1,60 4,53 32

7 O coordenador(a) orienta e esclarece as dúvidas relativas ao curso e à profissão? 319 1.418,00 1,61 4,45 30

8 O coordenador(a) incentiva a participação dos alunos nas atividades acadêmicas (Extensão, PIBIC, Monitoria, visitas técnicas, semanas 
acadêmicas, etc?)?

318 1.287,00 1,78 4,05 48

9 O coordenador(a) possui bom relacionamento com os alunos? 322 1.543,00 1,49 4,79 24

Avaliação Institucional - Alunos
UNIVAÇO

Período Letivo: 2020/2

Média Geral das Avaliações

Nº Item Avaliado Qtde. 
Funcionários

Nota 
Total Desvio Média Qtde.

Nota 1
Qtde.
Nota 2

Qtde.
Nota 3

Qtde.
Nota 4

Qtde.
Nota 5

Qtde.
Nota 6

13 Gestão e Apoio Institucional 64 3.792,00 1,20 4,96 14 23 54 123 222 328

14 Infraestrutura Tecnológica 64 6.064,00 0,93 5,36 8 12 28 119 318 647

Gestão e Apoio Institucional

Nº Item Avaliado Qtde. 
Funcionários

Nota 
Total Desvio Média Qtde.

Nota 1
Qtde.
Nota 2

Qtde.
Nota 3

Qtde.
Nota 4

Qtde.
Nota 5

Qtde.
Nota 6

82 Seu superior imediato é acessível? 64 332,00 1,16 5,19 0 3 5 5 15 36

83 Conheço e considero satisfatório o Plano de Cargos, Carreira e Salários da Instituição? 64 232,00 1,48 3,63 10 2 16 15 16 5

84 Considero que há compatibilidade entre a função que exerço e o salário pago pela instituição? 63 267,00 1,35 4,24 1 8 8 18 14 14

85 Existe pontualidade no pagamento de salário? 64 380,00 0,24 5,94 0 0 0 0 4 60

86 A instituição promove/apoia a realização de cursos e treinamentos que possibilitam meu desenolvimento pessoal e profissional? 64 313,00 1,16 4,89 1 2 3 16 17 25

87 A Instituição oportuniza a minha participação em reuniões de gestão? 63 306,00 1,21 4,86 1 1 8 11 17 25

88 Existe divulgação das decisões da gestão institucional? 64 325,00 0,94 5,08 0 1 3 11 24 25

89 Sou representado pelos colaboradores que participam das decisões institucionais (CPA, CIPA, CEP, e outros conselhos e comissões)?  62 321,00 0,96 5,18 1 0 2 8 24 27

90 A Instituição acolhe e discute sugestões dos colaboradores? 64 308,00 1,13 4,81 0 4 4 12 24 20

91 A Instituição promove ações que proporcionam um bom ambiente de trabalho? 64 333,00 0,97 5,20 0 1 3 10 18 32

92 Percebo coerência entre missão, visão e valores e as ações desenvolvidas na Instituição? 64 342,00 0,83 5,34 0 1 1 6 23 33

93 A IES promove ações (eventos, cursos, programas, dentre outros) que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico da região? 64 333,00 0,77 5,20 0 0 1 11 26 26

Infraestrutura Tecnológica

Nº Item Avaliado Qtde. 
Funcionários

Nota 
Total Desvio Média Qtde.

Nota 1
Qtde.
Nota 2

Qtde.
Nota 3

Qtde.
Nota 4

Qtde.
Nota 5

Qtde.
Nota 6

94 O site da Instituição apresenta facilidade de navegação? 63 342,00 0,85 5,43 0 1 0 9 14 39

95 O site da Instituição apresenta informações úteis, completas e atualizadas? 63 343,00 0,79 5,44 0 1 0 6 19 37

96 Considero satisfatórios os canais de comunicação da instituição com a comunidade interna (WhatsApp, e-mail, etc?) e externa (redes sociais, TV, 
outdoor, site, etc?)? 64 343,00 0,94 5,36 0 2 0 9 15 38

97 O acesso à internet é satisfatório? 63 334,00 1,02 5,30 1 0 3 7 16 36

98 O sistema de Gestão Acadêmica (RM, WAE, GV College) atende as demandas relacionadas a sua rotina diária de trabalho? 55 283,00 0,80 5,15 0 0 2 8 25 20

99 O sistema FLUIG, Portal RH e/ou Alterdata  atende as demandas relacionadas a sua rotina diária de trabalho? 63 327,00 1,01 5,19 1 1 1 8 23 29

100 O ambiente físico (acústica, climatização, carteiras, equipamentos de vídeo e som) da sala de aula é satisfatório? 62 333,00 0,99 5,37 0 2 2 5 15 38

101 O ambiente físico do auditório é satisfatório? 62 345,00 0,66 5,56 0 0 1 3 18 40

102 Estacionamento é suficiente e adequado à utilização? 14 36,00 1,64 2,57 6 2 1 2 3 0

103 A manutenção e limpeza da IES (banheiros, áreas de convivência, laboratórios, salas de aula, dentre outros) são satisfatórias? 64 366,00 0,57 5,72 0 0 0 4 10 50

104 A estrutura física e os equipamentos dos laboratórios são adequedos? 58 323,00 0,70 5,57 0 0 1 4 14 39

105 Biblioteca possui espaço adequado à utilização dos alunos? 60 340,00 0,60 5,67 0 0 0 4 12 44

106 O ambiente físico da área de convivência é satisfatório? 62 320,00 1,05 5,16 0 1 4 12 12 33

107 As condições de acessibilidade da instituição são satisfatórias? 64 349,00 0,75 5,45 0 0 2 4 21 37

108 As condições de uso da copa da instituição são satisfatórias? 64 310,00 0,97 4,84 0 0 7 15 23 19

109 A Limpeza, higiene, qualidade dos alimentos/serviços oferecidos pela (s) cantina(s) são satisfatórios? 59 301,00 0,86 5,10 0 0 3 10 24 22

110 A autoavaliação ajuda a tornar a Instituição melhor? 64 370,00 0,60 5,78 0 1 0 0 10 53

Avaliação Institucional - Administrativo
UNIVAÇO

Período Letivo: 2020/2

Data: 05/11/2020

Hora: 21:43:49

Usuário: NRE\leonardo.lopes
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Figura 5 - Resultado geral da avaliação realizada pelos docentes (2020) 

 
Fonte: Questionários respondidos pelos docentes. 

 

 Em um ano com tantos desafios e dificuldades, a comunidade acadêmica 

demonstrou confiança na IES em enfrentar e superar os desafios impostos em 2020.  

Após análise dos resultados da avaliação docente, os resultados foram 

convertidos em um índice de aprovação docente, o que demonstra o nível de 

aceitação dos docentes pelos discentes conforme demonstrado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Índice de aprovação dos docentes após Autoavaliação Institucional (2020) 

 
Fonte: Questionários respondidos pelos alunos. 

ANÁLISE GERAL DAS AVALIAÇÕES

Média Geral das Avaliações

Nº Item Avaliado Qtde. 
Professores

Nota 
Total Desvio Média Qtde.

Nota 2

7 Autoavaliação Docente 81 5.361,00 0,71 5,54 6

8 Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 81 1.794,00 0,66 5,61 0

10 Infraestrutura Tecnológica 81 2.682,00 0,62 5,59 1

Autoavaliação Docente

Nº Item Avaliado
Qtde. 

Professores
Nota 
Total Desvio Média Qtde.

Nota 2

38 Conheço a missão institucional? 81 457,00 0,57 5,64 0

39 Conheço o regimento interno? 81 432,00 0,77 5,33 1

40 Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI? 81 411,00 0,86 5,07 1

41 Conheço o Projeto Pedagógico do Curso - PPC? 81 432,00 0,79 5,33 1

42 Conheço o Plano de Cargos, Carreira e Salários da Instituição? 80 406,00 0,97 5,08 2

43 Faço a chamada regularmente e atualizo com frequência o diário eletrônico? 79 421,00 0,82 5,33 1

44 Apresento e explico detalhadamente o plano de ensino no início do semestre e volto a discutí-lo ao longo do semestre? 80 454,00 0,54 5,68 0

45 Cumpro o plano de ensino? 81 478,00 0,30 5,90 0

46 Meu planejamento de aulas atende a metodologia proposta pela instituição? 81 475,00 0,34 5,86 0

47 Considero bom o meu relacionamento com as turmas? 81 475,00 0,38 5,86 0

48 Cumpro com pontualidades os horários de início e final das aulas? 80 461,00 0,51 5,76 0

49 Participo das reuniões e atividades acadêmicas propostas pela IES? 81 459,00 0,57 5,67 0

Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão

Avaliação Institucional - Professores
UNIVAÇO

Período Letivo: 2020/2

Data: 05/11/2020

Hora: 21:58:46

Usuário: NRE\leonardo.lopes

2% 6%

92% (79 
docentes)

Índice de aprovação 
docente CPA 2020

< 70% de
aprovação
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Destaca-se que setenta e nove docentes, o que representa 92% dos docentes, 

apresentaram um índice de aprovação maior que 80%, o que reflete a confiança dos 

discentes no corpo docente do IMES. Este resultado obtido em um ano com tantas 

dificuldades mostra um corpo docente extremamente engajado e comprometido com 

a IES. 

 
6.1 Resultados da Autoavaliação Docente 

 A Figura 6 demonstra o formato como as avaliações são entregues aos 

docentes. A entrega se dá por meio eletrônico (email) e impresso objetivando-se uma 

maior apropriação dos resultados por parte dos docentes. Os docentes que obtiveram, 

pontuação baixa em algum ítem avaliado, o resultado é entregue via coordenação de 

curso e é proposto ao docente um plano de melhoria naquele ítem. 
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Figura 6 - Formato dos quetionários de autoavaliação docente 
 

 
Fonte: Instrumento de avaliação utilizado na pesquisa. 

 

O resultado geral da avaliação realizada pelos docentes demonstr (Gráfico 2) 

ou coesão com a favorabilidade discutida na pesquisa de clima institucional. 

 

.  

 

 

Professor: LEONARDO DE ARAUJO LOPES

Análise Geral

Nº Item Avaliado Qtde. 
Funcionários

Nota 
Total Desvio Média Qtde.

Nota 1

26 Apresenta e discute o plano de ensino no início do semestre? 123 696,00 0,98 5,52 1

27 Segue o planejamento do Plano de Ensino, de forma clara e organizada? 127 727,00 0,93 5,59 1

28 Instiga a discussão do conteúdo de forma motivadora e desafiadora? 129 737,00 0,93 5,58 1

29 Comunica de forma clara as formas e os critérios de avaliação? 123 704,00 0,92 5,59 1

30 Formula avaliação coerente com as aulas? 109 626,00 0,75 5,59 0

31 Promove a inter-relação do conhecimento da disciplina com outras disciplinas e\ou outras áreas? 129 749,00 0,77 5,67 1

32 Estabelece relação entre teoria e prática profissional? 129 751,00 0,70 5,69 0

33 Realiza feedback das avaliações? 104 609,00 0,74 5,69 1

34 Demonstra conhecimento e segurança acerca da disciplina/módulo? 129 748,00 0,78 5,67 0

35 Relaciona-se bem com os alunos, sendo acessível nos horários das aulas? 129 751,00 0,78 5,69 1

36 É pontual com o início e término das aulas? 128 749,00 0,63 5,72 0

Análise por Curso

MEDICINA

Nº Item Avaliado Qtde. 
Funcionários

Nota 
Total Desvio Média Qtde.

Nota 1
26 Apresenta e discute o plano de ensino no início do semestre? 123 696,00 0,98 5,52 1

27 Segue o planejamento do Plano de Ensino, de forma clara e organizada? 127 727,00 0,93 5,59 1

28 Instiga a discussão do conteúdo de forma motivadora e desafiadora? 129 737,00 0,93 5,58 1

29 Comunica de forma clara as formas e os critérios de avaliação? 123 704,00 0,92 5,59 1

30 Formula avaliação coerente com as aulas? 109 626,00 0,75 5,59 0

31 Promove a inter-relação do conhecimento da disciplina com outras disciplinas e\ou outras áreas? 129 749,00 0,77 5,67 1

32 Estabelece relação entre teoria e prática profissional? 129 751,00 0,70 5,69 0

33 Realiza feedback das avaliações? 104 609,00 0,74 5,69 1

34 Demonstra conhecimento e segurança acerca da disciplina/módulo? 129 748,00 0,78 5,67 0

35 Relaciona-se bem com os alunos, sendo acessível nos horários das aulas? 129 751,00 0,78 5,69 1

36 É pontual com o início e término das aulas? 128 749,00 0,63 5,72 0

Análise por Disciplina

SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS II

Nº Item Avaliado Qtde. 
Funcionários

Nota 
Total Desvio Média Qtde.

Nota 5

Avaliação Institucional - Alunos
UNIVAÇO

Período Letivo: 2020/2

Data: 05/11/2020

Hora: 21:48:15

Usuário: NRE\leonardo.lopes
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Gráfico 2 - Resultado geral da avaliação realizada pelos docentes 

 

 
Fonte: Questionários respondidos. 

 

A avaliação das políticas de ensino, pesquisa e extensão realizada pelos 

docentes (Gráfico 3) demonstrou que os docentes acreditam que a IES está dedicada 

na busca e aplicação de metodologias ativas de ensino, na transdiciplinaridade e nas 

políticas empregadas e efetuadas, objetivando-se um ensino de qualidade. 
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Gráfico 3 - Resultado da avaliação das políticas de ensino, pesquisa e extensão 

realizada pelos docentes 

 
Fonte: Questionários respondidos. 

 

Os resultados apresentados na avaliação dos docentes, relacionada com a 

infraestrutura física e tecnológica, demonstraram resultados extremamente 

satisfatórios em todos os eixos e dimensões avaliados, destacando-se o papel da IES 

na busca por tecnologia e extratégias de ensino remoto em um momento de 

pandemia.  

 
 

 

 

 

 

5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9

Percebo coerência entre as políticas 
institucionais e as ações 

desenvolvidas na Instituição? 

As políticas de ensino privilegiam a 
inter e a transdisciplinaridade? 

A prática de metodologias ativas é
incentivada? 

As atividades de extensão envolvem 
efetivamente os estudantes e 

permitem compreender a importância 
de sua profissão, contribuindo para 

uma sociedade mais justa e …

Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão

Média (1-6)
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Gráfico 4 - Resultado da avaliação da infraestrutura realizada pelos docentes. 

 

 
Fonte: Questionários respondidos. 

 

 
6.2 Resultados da Autoavaliação Discente 

Levando-se em consideração toda dúvida, insegurança, ansiedade e medo que 

o ano de 2020 se apresentou, os resultados de uma avaliação nesse contexto devem 

ser analisados de forma diferenciada. Mesmo com tantas dificuldades enfrentadas, o 

5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9

O portal do professor atende às 
atividades educacionais? 

O site da Instituição apresenta 
facilidade de navegação? 

O site da Instituição apresenta 
informações úteis, completas e 

atualizadas? 

Considero satisfatórios os canais de 
comunicação da instituição com a 

comunidade interna (WhatsApp, e-mail, 
etc?) e externa (redes sociais, TV, 

outdoor, site, etc?)? 

As ferramentas tecnológicas oferecidas 
para o Regime Especial de 

Aprendizagem Remota (REAR) foram 
suficientes para desenvolvimento dos 

trabalhos? 

Considero que a capacitação para o uso 
das ferramentas tecnológicas para o 
Regime Especial de Aprendizagem 

Remota (REAR) atenderam? 

Infraestrutura Tecnológica

Média (1-6)
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resultado geral da avaliação realizada pelos discente (Gráfico 5) demonstrou que os 

discentes acreditam, confiam e apoiam na IES. 

 

Gráfico 5 - Resultados da avaliação das políticas de ensino, pesquisa e extensão 

realizada pelos discente. 

 

 
Fonte: Questionários respondidos. 

 

Em relação a avaliação das políticas de ensino, pesquisa e extensão realizada 

pelos discente (Gráfico 6), os resultados demonstraram resultado satisfatório em 

todos os itens avaliados. Lembrando-se que no ano de 2020 praticamente todas as 

atividades de pesquisa e extensão tiveram de ser interrompidas devido a pandemia 

de COVID-19. 
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Gráfico 6 - Resultados da avaliação da coordenação de curso realizada pelos 

discentes 

 
Fonte: Questionários respondidos. 

 

A coordenação de curso foi avaliada de forma extremamente positiva pelos 

discentes. Em todos itens avaliados a coordenação obteve uma nota média superior 

a 4. Obter um resultado como esse, em um ano desafiador como foi 2020, reflete todo 

o trabalho que a coordenação teve para passar segurança, confiança e capacidade 

de enfrentamento de uma crise sem precedentes na educação. 
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Gráfico 7 - Resultados da avaliação da gestão institucional e apoio discente. 

 
Fonte: Questionários respondidos. 

 

O Gráfico 8 demonstra os resultados da avaliação da gestão institucional e 

apoio discente. Novamente em todos os itens avaliados a IES obteve nota media 

superior a 4. O ítem “A Avaliação Institucional ajuda a tornar a Instituição melhor” 

merece destque pois obteve pontuação média de 4,69, refletindo a confiança dos 

discentes na avaliação realizada pela CPA e na utilização dos resultados como 

ferramenta de gestão na tomada de decisões pela IES.  
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Gráfico 9 - Resultados da avaliação da infraestrutura realizada pelos discentes 

 
 

Os resultados relativos a avaliação da infraestrutura física e tecnológica 

(Gráfico 9) demonstraram que os discentes avaliaram de forma positiva, com média 

superior a 4 em todos itens avaliados. Destacando-se os itens relativos as ferramentas 

utilizadas no Regime Especial de Aprendizagem Remota (REAR). 
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Gráico 9 – Resultados da avaliação da infraestrutura física e tecnolócgica  

 
Fonte: Questionários respondidos. 

 

Após análise da CPA/IMES os resultados obtidos na avaliação realizada pelos 

discentes foram considerados muito bons, devido a toda angústia e ansiedade 

vivenciadas pelos discentes em 2020.   

 
 
5.3. Resultado da Autoavaliação dos colaboradores Técnico Administrativo 
 

A Autoavaliação Institucional realizada pelos colaboradores Técnico 

Administrativo teve 100% de participação e os resultados gerais (Gráfico 10) 

obtiveram nota média superior a 4,9.  
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Gráfico 10 - Resultado geral da avaliação institucional realizada pelos colaboradores 

técnico administrativos 

 
Fonte: Questionários respondidos. 
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Gráfico 11 - Resultado da avaliação da gestão e apoio institucional 

 
Fonte: Questionários respondidos. 
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Gráfico 12 - Resultado da avaliação da infraestrutura realizada pelos colaboradores 
técnico-administrativo. 

 
Fonte: Questionários respondidos. 
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7 DIFICULDADES E FACILIDADES ENCONTRADAS AO LONGO DO 
PROCESSO 

 
O avanço na cultura de autoavaliação em criar uma automicidade no acesso 

ao portal da pesquisa CPA, veem sendo um grande desafio, percebe-se qe houve 

evolução nos últimos anos, com diferentes estratégias de sensibilização da 

comunidade acadêmica (Figuras 7, 8, 9 e 10), chegando a bater recordes de número 

total de acadêmicos respondentes em 2019.  

 Com uma plataforma mais fácil e otimizada ao acesso do aluno (Figuras 11 e 

12) com mecanismos de que ele já observe os resultados assim que termine o 

preenchimento dos questionários, que possa ser um mecanismo de estímulo aos 

respondentes dos questionários. Uma das propostas da Comissão e que vem 

tomando forma com a unificação dos formulários e mecanismos de todo Grupo 

Educacional para as avaliações futuras. Todas as modificações, passam por critérios 

do uso da plataforma, que é comum as unidades coirmãs do IMES. 

 

Figura 7 – Formato de divulgação parcial dos resultados como estratégia de 

sensibilização da comunidade acadêmica. 

 
Fonte: Setor de Comunicação Institucional 
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Figura 8 – Divulgação das melhorias realizadas na IES com base nos resultados da 

avaliação institucional como estratégia de sensibilização da comunidade acadêmica 

 
Fonte: Setor de Comunicação Institucional 

 

Figura 9 – Divulgação das melhorias realizadas na IES com base nos resultados da 

avaliação institucional como estratégia de sensibilização da comunidade acadêmica 

 

 
Fonte: Setor de Comunicação Institucional 
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Figura 10 – Divulgação das melhorias realizadas na IES com base nos resultados da 

avaliação institucional como estratégia de sensibilização da comunidade acadêmica 

 
Fonte: Setor de Comunicação Institucional 

 
 

Figura 11 – Plataforma de acesso ao questionário no portal da IES 

 

 
Fonte: Setor de Comunicação Institucional 
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Figura 12 - Outro tipo de acesso para a plataforma de Avaliação Institucional utilizando 

QRcode: 
 

 
Avaliacaodocente.afya.com.br 

Fonte: Setor de Tecnologia e Informação. 
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8  AÇÕES PREVISTAS COM BASE NAS ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Diante das análises dos resultados, a CPA apresenta uma visão mais apurada 

das demandas da comunidade acadêmica, podendo ser melhor aplicada pela Gestão 

da IES em benefício ao proposto em suas linhas de planejamento e direcionamento 

dos investimentos.  

É notada a existência de articulação entre o PDI e o PPI no que diz respeito às 

políticas de ensino, de pesquisa, de extensão, de gestão acadêmica e administrativa 

e de avaliação institucional, na busca de melhorias contínuas e os investimentos nas 

atuais e mais modernas metodologias ativas. Buscando cumprir as metas 

estabelecidas, foi elaborado junto a Diretoria Geral um Plano de Ação para o ano de 

2021, visando contribuir com a IES na tomada de decisões estratégicas na 

infraestrutura e ações educacionais a serem implementadas. 

 

8.1 Plano de Ação para as Oportunidades de Melhorias 

Quadro 4 - Plano de Ação para as Oportunidades de Melhorias 

 Descrição Quem Início Termino Evidência Status 

1 Divulgar o Plano 

de 

Desenvolvimento 

Institucional 

Direção Acadêmica 24/05 24/06 Reunião com 

Docentes 

A iniciar 

2 Implementar e 

divulgar novo 

plano de cargos, 

carreiras e 

salários 

Direção Acadêmica e 

Coordenação 

26/04 26/05 Reunião com 

Docentes e 

Funcionários 

A iniciar 

3 Incentivar a 

participação em 

programas, 

projetos, eventos 

de inicação à 

pesquisa e 

extensão, por 

Direção Acadêmica 24/05 24/06 Publicação 

de Edital 

A iniciar 
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meio da 

publicação de 

editais para 

submissão de 

projetos 

4 Oportunizar 

atividades de 

Internacionalizaçã

o 

Coordenação de 

Cursos/Coordenação de 

Pesquisa, Inovação e 

Internacionalização/Coord

enação de Extensão 

31/05 31/06 Oferta de 

disciplinas 

em inglês; 

promoção de 

palestras 

internacionai

s dentro do 

Fórum 

Integrado; 

oportunidade 

de estágios 

para alunos 

do curso de 

Medicina. 

A iniciar 

5 Realizar reuniões 

periódicas com os 

funcionários, para 

ampliar o acesso  

as informações 

sobre a 

participação em 

reuniões de 

gestão 

Direção Acadêmica 22/03 31/06 Lista de 

frequência. 

A iniciar 

6 Disponilizar, via e-

mail e grupos de 

whatsapp, o 

regimento interno 

e o PDI em pdf. 

Realizar um 

encontro 

semestrtal para 

apresentação dos 

Direção e Coordenações 29/03 29/04 Lista A iniciar 
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documentos 

institucionais, com 

as principais 

informações do RI 

e o PDI 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A CPA, comissão que avalia os resultados das pesquisas e elabora  

diagnósticos que balizam a IES, com informações contempladas em relatórios 

embasados nos índices colhidos nas pesquisas, que possibilitam uma visão mais 

apurada, ou seja, uma radiografia do sentimento da comunidade acadêmica com a 

IES. Podendo ser melhor aplicadas pela Gestão da IES em benefício ao proposto em 

suas linhas de Planejamentos e direcionar investimentos que sejam melhor 

absorvidos pelos usuários da academia (discentes, docentes e corpo técnico-

administrativo). 

É observado durante as análises e levantamento de dados para confecção dos 

relatórios de autoavaliação, à existência de coerência entre as ações e práticas 

realizadas com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e no Projeto 

Pedagógico dos Cursos - PPC, como também a existência de mecanismos para 

realização efetiva de modificação e revisão dos documentos. 

A Direção acadêmica acata e realiza, mediante resultados das avaliações 

institucionais, reuniões com os representantes de turma, com docentes, com os 

membros do Núcleo Docente Estruturante – NDE e com todos os setores da IES. 

Estas ações e uso de algumas das ferramentas que possibilitam a revisão dos Planos 

de Ensino, ementários, fragilidades da IES, não só na seara acadêmica, mas de todos 

os setores, o que promove uma constante reestruturação do projeto de curso, 

programas, processos e políticas institucionais e a melhoria do desenvolvimento da 

IES em olhar atento ao que está a propor diretrizes do novo marco regulatório. 

É notado a existência de articulação entre o PDI e o PPC no que diz respeito 

às políticas de ensino, de pesquisa, de extensão, de gestão acadêmica e 

administrativa e de avaliação instituciona, na busca de melhorias contínuas e os 

investimentos nos atuais e mais modernas metodologias ativas.  

Este relatório é parte integrante dos documentos que balizam a  alta gestão da 

IES e auxiliam na tomada de decisões estratéticas na infraestrutura e  e ações 

educacionais a serem implementadas. 

Este Relatório é pré-requisito obrigatório do SINAES e faz parte do conjunto de 

relatórios na coleta de informações que são necessárias ao juízo dos preceitos que 
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regem o Ciclo Avaliativo 2018-2020 (Relatório Integral), atendendo Norma Técnica 

INEP / DAES / CONAES Nº 065 de 09 de outubro de 2014. 

 

C P A - Comissão Própria de Avaliação / IMES 
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