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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Em 09 de outubro de 2014, o Ministério da Educação – MEC, o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP e a Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – CONAES publicaram a Nota Técnica Nº 065, com um Roteiro para 

Relatório de Autoavaliação Institucional. A CPA da Faculdade Unifametro Maracanaú, a partir 

deste relatório, adota o modelo da citada nota técnica.  

No segundo semestre de 2017, o Ministério da Educação – MEC estabeleceu novo 

marco regulatório, com a publicação de novos instrumentos de avaliação institucional externa, 

para IES e para os cursos de graduação, a revogação do Decreto 5.773 de 2006 e da Portaria 

Normativa 40 de 2007, e a publicação das Portarias Normativas 19, 20, 21, 22 e 23, todas de 

2017, e o Decreto 9.235/2017. 

 

Essas mudanças, que incidem sobre todos os aspectos do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES) trazem consigo novo horizonte de avaliação para a CPA e 

para a Faculdade Unifametro Maracanaú como um todo. 

 

A expectativa nutrida pela CPA é a de que os novos instrumentos e legislação 

proporcionem ao Sistema um processo avaliativo mais preciso e ao mesmo tempo 

contextualizado, primando pela inserção das IES às suas realidades circundantes. A CPA da 

Faculdade Unifametro Maracanaú e todos os setores envolvidos com os aspectos regulatórios 

e avaliativos, estão analisando as mudanças propostas ao MEC a fim de realizar eventuais 

ajustes necessários no processo de avaliação interna da Faculdade Unifametro Maracanaú. 

 

O presente relatório registra a 7ª (sétima) Autoavaliação Institucional da Faculdade 

Unifametro Maracanaú realizada, de forma sistematizada, pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), conforme a Lei nº 10.861/2004, que disciplina o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES. 
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2. DADOS GERAIS 

 

A) Nome da Mantenedora: 

Empreendimento Educacional Maracanaú Ltda, sociedade empresária limitada, com 

fins lucrativos, mantenedora e titular do patrimônio posto à disposição da Mantida, com registro 

no cartório Nº 23200862234, em 20/06/2000 (Junta Comercial/Ce) e sede e foro em Fortaleza, 

no endereço Rua Conselheiro Estelita, 500, Centro, CEP 60.010-260, inscrita no CNPJ sob o n 

03.884.793/0001-47. 

 

B) Nome da IES: 

Faculdade Unifametro Maracanaú 

 

2.1. BASE LEGAL DA IES, ENDEREÇOS E ATOS LEGAIS: 

 

a) Nome da IES: 

Faculdade Unifametro Maracanaú 

 

b) Endereço: 

Avenida Senador Almir Pinto, 8.885, Jaçanaú – Maracanaú/CE CEP: 61.915-000. 

 

c) Atos legais e data da publicação no DOU: 

- Credenciamento: 

Portaria Nº 88 de 30.01.2014, D.O.U. de 31.01.2014. 

 

- Alteração de Denominação: 

Resolução CS Nº 002/2018 de 11.05.2018. 

Denominação alterada de Faculdade para o Desenvolvimento Sustentável do Nordeste 

FADESNE, para Faculdade Metropolitana de Maracanaú – Fametro Maracanaú. 

 

- Alteração de Denominação: 

Resolução CONSUP Nº 4/2018 de 04.08.2018. 
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Denominação alterada de Faculdade Metropolitana de Maracanaú – Fametro Maracanaú, para 

Faculdade Unifametro Maracanaú. 

 

- Transferência de Mantença: 

Termo de responsabilidade Nº: S/N de 24.06.2019. 

Mantença transferida para Empreendimento Educacional Maracanaú Ltda. 

 

3. PERFIL E A MISSÃO DA IES:  

 

3.1. PERFIL:  

 

A Faculdade Unifametro Maracanaú é Instituição de Ensino Superior Particular em 

sentido estrito, com limite territorial de atuação no município de Maracanaú, Estado do Ceará, 

com fins lucrativos. 

 

3.2. MISSSÃO, VISÃO E VALORES: 

 

Missão:  

“Educar para o sucesso profissional, promovendo experiências que transformem vidas”. 

 

Visão:  

“Ser referência no desenvolvimento de profissionais e de organizações, oferecendo 

soluções inovadoras com excelência educacional.”. 

 

Valores: “Acolhimento, Credibilidade, Comprometimento com resultados, Foco no 

aluno, Inovação, Qualidade, Respeito às Pessoas”. 

 

3.3. HISTÓRICO DA FACULDADE UNIFAMETRO MARACANAÚ: 

 

Criação e Trajetória 

 

No dealbar do século XXI, a topografia do Ensino Superior revelava intensa 

concentração de Faculdades na região leste da Cidade de Fortaleza. Enquanto pululavam 
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Instituições de Ensino Superior na Capital, os demais municípios da Região Metropolitana de 

Fortaleza – RMF e, especialmente, o município industrial de Maracanaú ressentiam-se de 

formação acadêmica em nível superior. 

Também às vésperas da alvorada desta centúria, um grupo de educadores cearenses 

idealizou uma Instituição de Educação Superior para o Município de Maracanaú. Nascia, assim, 

o Instituto Darcy Ribeiro SS Ltda, sociedade simples mantenedora da Faculdade para o 

Desenvolvimento Sustentável do Nordeste – FADESNE. A pessoa jurídica foi constituída no 

CNPJ sob o nº 02.921.967/0001-31, tendo sido registrada no 3º Registro de Pessoas Jurídicas 

da Comarca de Fortaleza, sob o nº 166.717, em 30/12/1998. A natureza jurídica é de sociedade 

simples com fins lucrativos. 

No ano de 2006, a Faculdade protocolizou perante o Ministério da Educação, os 

processos administrativos de credenciamento institucional (20060008619) e autorização dos 

cursos de Ciências Contábeis (20060008628), Administração (20060008629), Comunicação 

Social e Propaganda (20060008631), Enfermagem (20060008632) e Direito (20060008962). 

Posteriormente, reavaliando a demanda social, a Faculdade pediu desistência do processo 

administrativo para autorização dos cursos de Ciências Contábeis e Comunicação Social e 

Propaganda. 

Em janeiro de 2014, o Ministério da Educação exarou a tão esperada portaria nº 88, 

de 30 de janeiro de 2014 (DOU de 31/01/2014), que credenciou a FADESNE, primeira 

Faculdade do Município de Maracanaú. As autorizações dos cursos de Administração e 

Engenharia de Produção foram objeto das portarias nº 100 e 101, de 10 de fevereiro de 2014 

(DOU de 11/02/2014), respectivamente. 

A Faculdade iniciou suas atividades em 2014.2, ofertando vagas para os cursos 

autorizados. Mourejando em terra sazonada, a FADESNE já surgiu integrada às demandas 

locais e vocacionada para a formação integral do homem, traduzida na sua missão – “Educar 

para o sucesso profissional, promovendo experiências que transformem vidas”. 

No ano de 2016 os cursos de Enfermagem e Direito foram autorizados através das 

Portarias Nº 34 de 01 de março de 2016 (DOU de 02/03/2016) e Nº 497 de 12 de setembro de 

2016 (DOU de 13/09/2016), respectivamente. 

No final do ano de 2017 a razão social foi modificada para INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR DE MARACANAÚ SS LTDA. 

Em 2018, a Resolução do Conselho Superior Nº 002/2018 de 11/05/2018 modificou 

a denominação da Faculdade para Faculdade Unifametro. 



 
Faculdade Unifametro Maracanaú 

Credenciada pela Portaria MEC Nº 88, de 30.01.2014, D.O.U. de 31.01.2014 

 

7 

Ainda em 2018, houve outra modificação de denominação através da Resolução 

CONSUP Nº 4/2018 de 04/08/2018, e a Instituição adotou o nome Faculdade Unifametro 

Maracanaú. 

No ano de 2019, a Faculdade Unifametro Maracanaú passou a ser mantida pelo 

Empreendimento Educacional Maracanaú Ltda. 

Mercê da integração acima noticiada, a Faculdade Unifametro Maracanaú 

conquistou os atos autorizativos e conceitos de avaliação (CC, CI) abaixo relacionados: 

 

QUADRO 1 - CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE UNIFAMETRO MARACANAÚ, E SEUS ATOS 

AUTORIZATIVOS 

Qtd Curso Ato Autorizativo 

1 
Administração, 

bacharelado 

Autorização - Portaria Nº 100, D.O.U. de 11.02.2014 

Redução de vagas - Resolução do Conselho Superior Nº 008, 

de 30.08.2016  

Reconhecimento - Portaria Nº 8, D.O.U. de 19.12.2018 

Renovação de Reconhecimento - Portaria Nº 209, D.O.U. de 

07.07.2020 

2 
Ciências Contábeis, 

bacharelado 
Autorização - Portaria Nº 821, D.O.U. de 06.08.2021 

3 Direito, bacharelado Autorização - Portaria Nº 497, D.O.U. de 13.09.2016 

4 
Educação Física, 

bacharelado 
Autorização - Portaria Nº 991, D.O.U. de 10.09.2021 

5 
Enfermagem, 

bacharelado 
Autorização - Portaria Nº 34, D.O.U. de 02.03.2016 

6 
Engenharia de 

Produção, bacharelado 

Autorização - Portaria Nº 101, D.O.U. de 11.02.2014 

Redução de vagas - Portaria Nº 520, D.O.U. de 20.09.2016 

7 
Fisioterapia, 

bacharelado 
Autorização - Portaria Nº 1.412, DOU de 03.12.2021. 

8 
Gestão Comercial. 

tecnólogo 
Autorização - Portaria Nº 1.084, D.O.U. de 27.09.2021 

9 
Gestão de Recursos 

Humanos, tecnólogo 
Autorização - Portaria Nº 819, D.O.U. de 06.08.2021 

10 Logística, tecnólogo Autorização - Portaria Nº 2.004, D.O.U. de 30.12.2021 

11 Nutrição, bacharelado Autorização - Portaria Nº 1.240, D.O.U. de 12.11.2021 

12 Pedagogia, licenciatura Autorização - Portaria Nº 817, D.O.U. de 06.08.2021 

13 Psicologia, bacharelado Autorização - Portaria Nº 1.240, D.O.U. de 12.11.2021 

14 
Serviço Social, 

bacharelado 
Autorização - Portaria Nº 1.084, D.O.U. de 27.09.2021 

Fonte: Procuradoria Educacional Unifametro, janeiro de 2022. 
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QUADRO 2: CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE UNIFAMETRO MARACANAÚ, CONCEITOS DE 

AVALIAÇÃO E INDICADORES DE QUALIDADE, POR ANO: 
 

Curso Ano CC 
Conceito 

Enade 
CPC 

1 Administração, Bacharelado 
2015 5     

2018 4 3 4 

2 Ciências Contábeis, Bacharelado 2021 4     

3 Direito, Bacharelado 2014 5     

4 Educação Física, Bacharelado 2021 5     

5 Enfermagem, Bacharelado 2015 4     

6 Engenharia de Produção, Bacharelado 
2014 4     

2019   2 4 

7 Fisioterapia, Bacharelado 2021 4     

8 Gestão Comercial, Tecnólogo 2021 4     

9 
Gestão de Recursos Humanos, 

Tecnólogo 
2021 4     

10 Logística, Tecnólogo 2021 5     

11 Nutrição, Bacharelado 2021 5     

12 
Odontologia, Bacharelado 

(autorização em trâmite) 
2021 5     

13 Pedagogia, Licenciatura 2021 5     

14 Psicologia, Bacharelado 2021 4     

15 Serviço Social, Bacharelado 2021 5     

Fonte: Procuradoria Educacional Unifametro, janeiro de 2021. 
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A Faculdade possui Índice Geral de Cursos (IGC) 2019, 4 (3,291 contínuo). 

 

 

GRÁFICO 1 - HISTÓRICO DO ÍNDICE GERAL DE CURSOS UNIFAMETRO MARACANAÚ – FAIXA E 

CONTÍNUO 

 

Fonte: Procuradoria Educacional Unifametro, janeiro de 2021. 

 

Ainda no âmbito da graduação, tramitam perante o Ministério da Educação os 

seguintes processos administrativos: 

 

    QUADRO 3: PROCESSOS EM TRÂMITE NO SISTEMA E-MEC1 

Qt Ato Autorizativo 
Nº do 

Processo 
Curso 

Fase em que 

se encontra o 

processo 

Período da 

visita in loco 

1 Autorização 201928831 Odontologia 

Conselho 

Nacional de 

Saúde – 

Análise 

15 a 12.12.2021 

(CC 5) 

2 

Autorização EaD 

vinculada a 

Credenciamento 

202124476 Direito EaD 

Secretaria – 

Análise 

Despacho 

Saneador 

Não agendada 

3 

Autorização EaD 

vinculada a 

Credenciamento 

202124662 
Enfermagem 

EaD 

Secretaria – 

Análise 

Despacho 

Saneador 

Não agendada 

4 
Credenciamento 

EaD 
202124463 Institucional 

Secretaria – 

Análise 

Despacho 

Saneador 

Não agendada 

5 Reconhecimento 201928862 Direito 
INEP - 

Avaliação 
Não agendada 

                                                 
1 Referência: Fevereiro de 2022. 

3,481
3,291

4
4

2018 2019

IGC contínuo IGC faixa
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6 Reconhecimento 201928869 Enfermagem 
INEP - 

Avaliação 
Não agendada 

7 Reconhecimento 201901772 
Engenharia de 

Produção 

INEP - 

Avaliação 
Não agendada 

8 Recredenciamento 201814032 Institucional 
INEP – 

Avaliação 

21 a 23.02.2022 

(CI 4) 

   Fonte: Procuradoria Educacional Unifametro, fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

As figuras abaixo ilustram a trajetória da Faculdade Unifametro Maracanaú: 

 

GRÁFICO 2 - QUANTIDADE DE CURSOS DE GRADUAÇÃO AUTORIZADOS, POR ANO 

 

Fonte: Procuradoria Educacional Unifametro, janeiro de 2022. 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 - QUANTIDADE DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ATIVIDADE, POR ANO 

 
Fonte: Procuradoria Educacional Unifametro, janeiro de 2022. 
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FIGURA 1: LINHA DO TEMPO – ATOS AUTORIZATIVOS FACULDADE UNIFAMETRO MARACANAÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Procuradoria Educacional Unifametro, janeiro de 2022. 

 

 

 

No plano da pós-graduação (lato sensu), a Faculdade Unifametro Maracanaú, em 

sintonia com o mercado de trabalho, oferece desenvolvimento de capacitação e domínio de 

técnicas avançadas nas áreas de Saúde, Engenharia (Tecnologia) e Ciências Sociais Aplicadas. 

Inspirada em sua razão de ser, a Faculdade Unifametro Maracanaú lança as bases 

de sua auspiciosa visão de futuro, em que se projeta como Instituição de Ensino Superior de 

referência acadêmica no Município de Maracanaú. 

 

Áreas de Atuação Acadêmica, modalidades de oferta e quantidade de cursos na graduação da 

Faculdade Unifametro Maracanaú 

As áreas de atuação acadêmica da Faculdade Unifametro Maracanaú abrangem 

cursos de bacharelados na modalidade de ensino presencial. Além dos cursos de graduação, 

oferece cursos de pós-graduação Lato Sensu nas áreas correlatas às da graduação, e cursos de 

extensão. 

A Faculdade Unifametro Maracanaú oferece à comunidade treze cursos presenciais, 

todos bacharelados: Administração, Direito, Enfermagem e Engenharia de Produção. 
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QUADRO 4 - CURSOS DE GRADUAÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO E MODALIDADE DE ENSINO
2 

Áreas de Atuação Curso 

Ciências sociais, comunicação e 

informação 
Psicologia, bacharelado 

Educação Pedagogia, licenciatura. 

Engenharia, Produção e Construção Engenharia de Produção, bacharelado. 

Negócios, administração e direito 

Administração, bacharelado. 

Ciências Contábeis, bacharelado. 

Direito, bacharelado. 

Gestão Comercial, tecnólogo 

Gestão de Recursos Humanos, tecnólogo 

Logística, tecnólogo 

Saúde e Bem-estar 

Enfermagem, bacharelado. 

Educação Física, bacharelado. 

Fisioterapia, bacharelado. 

Nutrição, bacharelado 

Serviço Social, bacharelado 

Fonte: Procuradoria Educacional Unifametro, janeiro de 2022. 

 

Número de docentes e discentes 

Os gráficos abaixo mostram a evolução do corpo docente e discente, 

respectivamente: 

 

GRÁFICO 4 - DOCENTES POR ANO, FACULDADE UNIFAMETRO MARACANAÚ: 

 
Fonte: Procuradoria Educacional Unifametro, janeiro de 2022. 

                                                 
2 Classificação Internacional Normalizada da Educação adaptada em 2018 (CINE BRASIL 2018). 

4
11 11
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70

76

61

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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GRÁFICO 5 - DISCENTES POR ANO, FACULDADE UNIFAMETRO MARACANAÚ: 

 

Fonte: Procuradoria Educacional Unifametro, janeiro de 2022. 

 

 

Áreas de atuação na extensão e áreas da iniciação científica 

As atividades de extensão da Faculdade Unifametro Maracanaú encorpam o 

processo de desenvolvimento integral do discente e almejam a consecução da missão 

institucional, na medida em que orientam o corpo acadêmico ao exercício pleno da cidadania e 

qualificam o discente para o mundo do trabalho. 

A extensão na Faculdade Unifametro Maracanaú é regida por um regulamento que 

define como finalidade dessa dimensão “[...] difundir as ‘conquistas e benefícios da criação 

cultural’ (LDB) e da iniciação científica, com vistas a promover o desenvolvimento 

profissional, com conhecimento, empregabilidade e cidadania” (Art. 3º). A definição permite 

compreender que elementos são acionados nos processos de elaboração dos programas de 

extensão da instituição, os quais compõem a Política de Extensão. 

Dentre esses elementos destacamos: 1) a necessidade de articulação da extensão 

com a iniciação científica, evidenciando assim a indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e 

extensão, 2) a importância da cultura para o desenvolvimento integral dos discentes, 3) 

exigência de que as ações e projetos se pautem pela integração dos cursos, buscando assim 

atender ao requisito da interdisciplinaridade3 fundamental para a formação dos estudantes na 

sociedade contemporânea. 

                                                 
3 Por interdisciplinaridade compreende-se o processo de interdependência e comunicação entre as disciplinas 

científicas na busca da construção de um conhecimento integrado. 
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Nesse contexto destacam-se como políticas de extensão da Faculdade Unifametro 

Maracanaú: 

 Garantir aos estudantes a oportunidade de experienciar as articulações entre teoria e prática; 

 Subsidiar a construção de ações de extensão com as experiências da pesquisa (iniciação 

científica e ensino); 

 Possibilitar que as ações de extensão estejam de acordo com as expectativas de atuação 

profissional na sociedade contemporânea; 

 Captar as demandas da sociedade, em especial da comunidade no entorno da Faculdade 

Unifametro Maracanaú, para orientar as ações de extensão com base em princípios éticos, 

bem como na aplicação dos projetos pedagógicos implementados; 

 Atuar através da Extensão na articulação das dimensões local e global orientados pela 

perspectiva do desenvolvimento sustentável; 

 

Em relação às diretrizes da Extensão, foram definidos os Programas abaixo 

relacionados: 

 

 Empreendedorismo e Cidadania: Desenvolver projetos e ações que contribuam para a o 

aprimoramento de competências no âmbito do empreendedorismo. O programa vinculará 

projetos articulados, envolvendo todos os cursos. 

 

 Programa de Formação Complementar e Continuada: Articular o conjunto de cursos de 

extensão propostos a fim de contribuir com a formação complementar dos estudantes, assim 

como para a formação continuada de egressos, representantes da comunidade, e outros 

profissionais (supervisores de estágio, entre outros). Todos os cursos de graduação da 

Faculdade Unifametro Maracanaú estão envolvidos nesse programa, e as atividades 

pertinentes estão relacionadas à organização de calendário semestral e ampla divulgação dos 

cursos de extensão disponíveis na instituição. 

 

 Programa Meio Ambiente e Sustentabilidade: objetiva implantar ações de fomento à 

sustentabilidade na Faculdade Unifametro Maracanaú contemplando a dimensão formativa. 

Esta é uma ação institucional que se articula com todos os cursos de graduação e demais 

setores da instituição. Este programa visa atuar na formação dos discentes observando o que 

está previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, sobretudo, 

em seus artigos 10º, “as instituições de Educação Superior devem promover sua gestão e 
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suas ações de ensino, pesquisa e extensão orientadas pelos princípios e objetivos da 

Educação Ambiental.”, e 6º “a Educação Ambiental deve adotar uma abordagem que 

considere a interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, 

superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na 

prática pedagógica das instituições de ensino”. 

 

Outro eixo da extensão se constrói articulada com as ações de Responsabilidade 

Social da Faculdade Unifametro Maracanaú. 

A Faculdade Unifametro Maracanaú entende que a prática da Responsabilidade 

Social vai muito além do ensino de qualidade. Deve, sobretudo, proporcionar educação para o 

pleno exercício da cidadania, criando instrumentos e condições de interação efetivas com a 

comunidade de seu entorno, com o fito de promover o pleno exercício de seus agentes e 

promotores, através da educação para a cidadania. 

Cabe destacar que a perspectiva socialmente responsável é também norteadora nas 

práticas de extensão e pesquisa, tendo em vista a premissa de que toda ação interventiva na 

realidade deve se orientar pelo respeito aos grupos e comunidades, assim como pelo 

compromisso de construir um saber competente teórica e tecnicamente que se permita ser 

sensível às dificuldades enfrentadas pelas populações no seu cotidiano. 

No tocante à Responsabilidade Social a Faculdade Unifametro Maracanaú 

estabelece como políticas institucionais: 

 As ações de responsabilidade social devem estar, sempre que possível, orientadas por um 

diagnóstico social da comunidade;  

 As ações de responsabilidade social devem buscar, prioritariamente, a participação da 

comunidade do seu entorno, estabelecendo parcerias com associações, escolas, organizações 

sociais, entre outros; 

 Incentivar a participação da comunidade acadêmica na construção de ações socialmente 

responsáveis, visando contribuir para o aprimoramento das atividades realizadas pelas 

organizações sociais, de forma a propiciar a ampliação do conhecimento a partir do exercício 

da cidadania; 

 Estabelecer relações e canais de comunicação com a comunidade do entorno visando o 

desenvolvimento das ações conjuntas; 



 
Faculdade Unifametro Maracanaú 

Credenciada pela Portaria MEC Nº 88, de 30.01.2014, D.O.U. de 31.01.2014 

 

16 

 Articular as ações de Responsabilidade Social com o Programa de Extensão da Faculdade, 

com vistas a fomentar a incorporação das ideias socialmente responsáveis em todas as 

atividades interventivas promovidas pela Faculdade Unifametro Maracanaú. 

 

A Faculdade Unifametro Maracanaú define ainda diretrizes gerais que orientam a 

elaboração, desenvolvimento e promoção de ações tanto de extensão, quanto de 

responsabilidade social: 

 Buscar parcerias, incentivos junto aos órgãos de fomento nacional e estadual para os 

programas e projetos de extensão e responsabilidade social da Faculdade; 

 Estabelecer parcerias com parceiros comerciais da Faculdade Unifametro Maracanaú com 

vistas a angariar patrocínios para a realização de ações de extensão e responsabilidade social; 

 Mapear e registrar os projetos e ações de responsabilidade social e extensão; 

 Implantar, de forma sistematizada, o processo de documentação e avaliação da Extensão e 

RS no âmbito da Faculdade Unifametro Maracanaú. 

 

Responsabilidade Social é o reconhecimento presente nos cidadãos, 

individualmente e em conjunto, dos seus deveres para com a comunidade em que vivem e a 

sociedade em geral. Este conceito se fundamenta no princípio de que, em maior ou menor grau, 

as ações individuais sempre têm algum impacto (positivo ou negativo) na vida de outros 

cidadãos e da coletividade. Assim, a Responsabilidade Social concretiza-se por meio da tomada 

de atitudes, comportamentos e práticas positivas e construtivas, que contribuem para preservar 

e melhorar o bem comum e elevar a qualidade de vida de todos. 

O aspecto central a ser considerado para a definição de políticas e ações no âmbito 

da responsabilidade social é a própria missão da instituição, qual seja: “Educar para o sucesso 

profissional, promovendo experiências que transformem vidas”. Esse compromisso se afirma 

para com seus alunos, colaboradores e, sobretudo com a comunidade externa, que deve ser a 

beneficiária direta de nossas ações.  

A Faculdade Unifametro Maracanaú amplia, ainda, esse conceito na concepção de 

que o discente, também faz parte da comunidade acadêmica interna e tem um papel fundamental 

nesse processo, portanto, passa a integrar às ações de responsabilidade social interna da 

promoção da qualidade de vida, pois a partir do momento em que o candidato mantém o vínculo 

como discente no ato da matrícula, ele não é somente um representante da comunidade.  
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Dessa forma o Programa de Responsabilidade Social da Faculdade Unifametro 

Maracanaú é constituído a partir do conceito de comunidade acadêmica, em toda a sua 

amplitude, e da articulação plena entre ensino, pesquisa e extensão. 

O Programa apresenta como foco o incentivo ao voluntariado, à qualidade de vida, 

ao desenvolvimento comunitário no âmbito do meio ambiente, saúde coletiva e 

desenvolvimento sustentável.  

Ao sistematizar as suas ações de responsabilidade socioambiental, a Faculdade 

Unifametro Maracanaú objetiva: 

a) Promover a qualidade de vida da comunidade acadêmica;  

b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades;  

c) Fomentar a formação de profissionais éticos, responsáveis, com pleno exercício da cidadania. 

 

Estas Diretrizes são adotadas simultaneamente em três níveis: 

Na gestão de Responsabilidade Social Interna com foco nos colaboradores e nos discentes: 

• Colaboradores - consiste na gestão de docentes, técnico-administrativo e dependente, 

através de seus programas e projetos de gestão de pessoas. 

 

Principais diretrizes:  

 Estabelecer, anualmente, critérios para avaliação e implementação dos Programas e Projetos 

de Gestão de Recursos Humanos. 

 Implementar e acompanhar os indicadores de saúde estabelecendo as ações de medicina 

preventiva por meio dos Programas de Gestão de Saúde e Qualidade de Vida. 

 Promover a comunicação institucional integrada e sistematizada (endomarketing) em 

consonância com os valores da Faculdade Unifametro Maracanaú.   

 Assegurar a inclusão social e de desenvolvimento profissional da pessoa com deficiência 

admitida em seu quadro de pessoal.  

 

• Discentes – consiste na gestão das condições especiais dos discentes por meio do 

desenvolvimento de programas e ações objetivando a inclusão social e mecanismos de 

aprendizagem satisfatórios e na promoção da qualidade de vida.  

 

Principais diretrizes:  

 Assegurar aos discentes com deficiência condições de acesso, de deslocamento, de 

equipamentos necessários ao processo do ensino e aprendizagem; 
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 Oferecer assistência psicopedagógico aos discentes com dificuldades de aprendizagem por 

meio de programas específicos. 

 Promover campanhas educativas visando à promoção da qualidade de vida.  

 

Na gestão de Responsabilidade Social Externa  

 

Consiste na gestão de programas e projetos com a comunidade por meio de ações 

integradas aos seus programas de extensão, estabelecendo uma relação de reciprocidade entre 

a Faculdade Unifametro Maracanaú e a comunidade. 

 

Principais diretrizes: 

 Subsidiar as ações de responsabilidade social por um diagnóstico social da comunidade, 

definição de indicadores, estabelecendo os mecanismos de implantação, acompanhamento e 

avaliação dos resultados;  

  Buscar, prioritariamente, a participação da comunidade do seu entorno, estabelecer 

parcerias com as representantes de classe, associações, entre outros; 

 Incentivar o trabalho voluntário da comunidade acadêmica, dos parceiros, visando à 

complementação das ações conjuntas dos projetos sociais, de forma a propiciar a ampliação 

do conhecimento a partir do exercício da cidadania; 

 Firmar parcerias, incentivos junto aos órgãos de fomento nacional e estadual para os 

programas e projetos de responsabilidade social da Faculdade; 

 Estabelecer canais de comunicação com a comunidade visando o desenvolvimento das ações 

com credibilidade e transparência; 

Articular as ações de Responsabilidade Social com o Programa de Extensão da 

Faculdade. 

 

Na gestão de Critérios para a elaboração de políticas de educação inclusiva 

 

A Faculdade Unifametro Maracanaú entende que a educação inclusiva pode 

contribuir para a constituição de uma sociedade mais solidária, mais igualitária disposta a 

reconhecer e valorizar as diferenças e a singularidade própria dos seres humanos. 

Nesse contexto destacam-se como princípios fundamentais: 

 Ser compatível com os dispostos legais em vigor. 

 Respeito às diferenças individuais. 

 Serem apresentadas em ordem crescente de complementaridade e coerência crescente na 

execução das políticas. 

 Que garantam a qualidade do aprendizado para todos os alunos com características de pessoa 

especial. 
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A responsabilidade social da Faculdade Unifametro Maracanaú assumida e adotada 

nestes três níveis, integrada num conjunto de atividades de intervenção social interna, 

intervenção social externa e de pleno apoio à educação inclusiva garante não apenas o 

cumprimento legal, mas constitui princípio ativo que se destina às comunidades acadêmica e 

do entorno da Faculdade.  

 

 

3.4. NÚMERO DE DOCENTES E DISCENTES 

Os gráficos abaixo mostram a evolução do corpo docente e discente, respectivamente: 

 

Gráfico 6: Docentes por ano, Faculdade Unifametro Maracanaú. 

 
Fonte: Procuradoria Educacional Unifametro, janeiro de 2022. 

 

Gráfico 7: Discentes por ano, Faculdade Unifametro Maracanaú.  

Fonte: Procuradoria Educacional Unifametro, janeiro de 2022. 
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No plano da pós-graduação (lato sensu), a Faculdade Unifametro Maracanaú, em 

sintonia com o mercado de trabalho, oferece desenvolvimento de capacitação e domínio de 

técnicas avançadas nas áreas de Saúde e Ciências Sociais Aplicadas. 

 

Quadro 5: Ações para divulgação e captação dos cursos de Pós-graduação 

Evento Realizador Objetivo Participação Período 

Dia do Esteticista ADCOS  Adcos 

Cosméticos 

Dia de homenagem ao 

estética. 

Stand 

UNIFAMETRO 

20 de janeiro 

2021. 

Encontro de RH – ACESU – 

Assoc. Cearense de 

Supermercados 

ACESU Evento voltado para os 

profissionais de RH na 

área de varejo 

Stand 

UNIFAMETRO 

22 de janeiro 

de 2021 

Cosmetologia  UNIFAMETRO Como surge um 

cosmético? 

Plataforma  

You Tube 

Evento  

on-line 

05/05/2021 

Cosmetologia  UNIFAMETRO Cosméticos capilares 

conceitos e tendências. 

Plataforma  

You Tube 

Evento  

on-line 

22/05/2021 

Cosmetologia  UNIFAMETRO Inovação e tendência 

do mercado atual 

Plataforma  

You Tube 

Evento  

on-line 

23/05/2021 

Cosmetologia  UNIFAMETRO Ácidos aplicados 

peelings químicos 

Plataforma  

You Tube 

Evento  

on-line 

24/05/2021 

Semana da Enfermagem – 

IJF (on-line) 

Hospital 

Instituto  Dr. 

José Frota  

Evento voltado para os 

profissionais de 

Enfermagem do 

Hospital. 

Stand 

UNIFAMETRO 

Evento on-

line realizado 

em  maio de 

2021 

Tech Days UNIFAMETRO Carreira na área de 

dados: atribuições e 

Plataforma  

You Tube 

Evento  

on-line 

220/04/2021 
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cargos em times de 

análise de informação. 

Tech Days UNIFAMETRO Soluções Microsoft Plataforma  

You Tube 

Evento  

on-line 

22/04/2021 

 

Tech Days UNIFAMETRO Automação de testes: 

em teoria pelo menos 

Plataforma  

    You Tube 

Evento  

on-line 

22/04/2020 

Tech Days UNIFAMETRO Perito criminal na seção 

de computação forense 

da polícia científica do 

paraná (PCP-PR) 

Plataforma  

You Tube 

Evento  

on-line 

23/04/2021 

Tech Days UNIFAMETRO Inteligência artificial e 

novos negócios 

Plataforma  

You Tube 

Evento  

on-line 

23/04/2021 

Tech Days UNIFAMETRO Cloud – mercado 

oportunidades e 

tendênias 

Plataforma  

You Tube 

Evento  

on-line 

23/04/2021 

MBA GESTÃO DE 

NEGÓCIOS 

UNIFAMETRO Carreiras: habilidades 

do futuro, hoje! 

Plataforma  

You Tube 

Evento  

on-line 

03/03/2021 

ANÁLISES CLINICAS E 

DIAGNÓTICO 

LABORATORIAL 

UNIFAMETRO  CITOLOGIA 

ESFOLIATIVA E SUA 

IMPORTÃNCIA NO 

DIAGNÓSTICO 

LABORATORIAL 

Plataforma  

You Tube 

Evento  

on-line 

16/04/2021  

ANÁLISES CLINICAS E 

DIAGNÓTICO 

LABORATORIAL 

UNIFAMETRO  INTERPRETAÇÃO 

DO HEMOGRAMA 

Plataforma  

You Tube 

Evento  

on-line 

05/05/2021  
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ANÁLISES CLINICAS E 

DIAGNÓTICO 

LABORATORIAL 

UNIFAMETRO  Diagnóstico molecular 

do enfrentamento da 

COVID-19 

Plataforma 

You Tube 

Evento  

on-line 

18/05/2021  

MUDE UNIFAMETRO WORKSHOP; 

PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

2021.1 

Plataforma 

You Tube 

Evento 

on-line 

24/04/2021 

ENFERMAGEM 

OBSTÉTRICA 

UNIFAMETRO  CICLO DE 

ATUALIZAÇÃO DO 

CUIDADO DA 

GESTANTE, 

PUÉRPERA E RECÉM 

NASCIDO EM 

TEMPOS DE 

PANDEMIA 

VACINAÇÃO 

CONTRA COVIS-19 E 

GESTAÇÃO 

Plataforma 

You Tube 

Evento  

on-line 

05/05/2021 

GESTÃO DE UNIDADES 

DE ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO - UAN 

UNIFAMETRO  CONSULTORIA EM 

NEGÓCIOS DE  

ALIMENTAÇÃO: 

OPORTUNIDADES 

NO MERCADO E POR 

ONDE COMEÇAR  

Plataforma  

You Tube 

Evento  

on-line 

24/06/2021 

PSICOLOGIA 

ORGANIZACIONAL E DO 

TRABALHO 

UNIFAMETRO  GESTÃO DAS 

EMOÇÕES EM 

GTEMPOS DE 

INCERTEZAS 

Plataforma 

You Tube 

Evento  

on-line 

04/03/2021 

PSICOLOGIA 

ORGANIZACIONAL E DO 

TRABALHO 

UNIFAMETRO  RODA DE 

CONVERSA: O 

PAAPEL DA 

PSICOLOGIA 

Plataforma  

You Tube 

Evento  

on-line 

01/06/2021 
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ORGANIZACCIONAL 

– 

POTENCIALIDADES 

E DESAFIOS 

FORMAÇÃO POLÍTICA SASEC – 

AULA 01 

A NOVA 

MORFOLOGIA DO 

TRABALHO NO 

BRASIL: 

TENDÊNCIAS PARA 

O SERVIÇO SOCIAL 

DURANTE E APÓS A 

PANDEMIA. 

Plataforma 

You Tube 

Evento  

on-line 

19/05/2021 

FORMAÇÃO POLÍTICA SASEC – 

AULA 02 

ATRIBUIÇÕES E 

COMPETÊNCIAS 

PROFISSIONAIS 

REVISITADAS: A 

NOVA 

MORFOLOGIA DO 

TRABALHO NO 

SERVIÇO SOCIAL E 

TENDÊNCIAS 

DURANTE E APÓS A 

PANDEMIA. 

Plataforma  

You tube 

Evento  

on-line 

26/05/2021 

 

FORMAÇÃO POLÍTICA SASEC – 

AULA 03 

A SEGURIDADE 

SOCIAL AMPLIADA 

NA AGENDA DE 

LUTAS DOS 

ASSISTENTES 

SOCIAIS: CRESS E 

SASEC E AS LUTAS 

CONJUNTAS 

Plataforma  

     You Tube  

Evento  

on-line 

02/06/2021 
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ENFERMAGEM CLÍNICA 

E CIRURGICA 

UNIFAMETRO USO DO 

ULTRASSOM PEO 

ENFERMEIRO COMO 

FERRAMENTA 

PARA A PRATICA 

HOSPITALAR 

Plataforma  

     You Tube  

Evento  

on-line  

09/06/2021 

ENFERMAGEM CLÍNICA 

E CIRURGICA 

UNIFAMETRO A importância do 

enfermeiro em cuidados 

intermediários: 

competências para 

identificar deterioração 

do quadro do paciente  

Plataforma  

     You Tube  

Evento  

on-line  

26/05/2021 

ENGENHARIA EM 

SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

UNIFAMETRO A IMPORTÃNCIA DO 

ENGENHEIRO DE 

SEGURANÇA DO 

TRABALHO NO 

CENÁRIO DA 

COVID-19 

Plataforma  

     You Tube  

Evento  

on-line  

25/06/2021 

WORKSHOP – AULA 01 UNIFAMETRO FUTURISMO E 

TECNOLOGIAS 

DISRUPTIVAS 

Plataforma  

     You Tube  

Evento  

on-line  

25/06/2021 

WORKSHOP – AULA 02 UNIFAMETRO FUTURISMO E 

TECNOLOGIAS 

DISRUPTIVAS 

Plataforma  

     You Tube  

Evento  

on-line  

14/08/2021 

PÓS EM AÇÃO UNIFAMETRO VIVENDO UM 

PROPÓSITO 

Plataforma  

     You Tube  

Evento  

on-line  

17/08/2021 

 

 

A Política de Responsabilidade Social oficializa e orienta o compromisso da Faculdade 

Unifametro Maracanaú com o desenvolvimento social da região e do País em que está inserida. A 

implementação dessa Política revela um esforço da Instituição na perspectiva de responder, com 

criatividade e inovação, aos desafios postos pela sociedade contemporânea, expressos, inclusive, 
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em atos normativos do Ministério da Educação (MEC). Com base nessa política a Faculdade 

Unifametro Maracanaú possui o setor NERS – Núcleo de Extensão e Responsabilidade Social, 

responsável por todos os programas, projetos, cursos, ações e eventos de extensão e 

responsabilidade social direcionados para a comunidade. Possui um canal permanente para projetos 

sociais aberto a propostas de alunos, professores e funcionários, selecionando os melhores projetos 

e oferecendo apoio e suporte à implementação dos projetos selecionados que receberão todo o 

suporte técnico, este é o programa permanente de extensão e responsabilidade social.   

 

A cidadania é ainda matéria curricular, em todos os currículos da Faculdade Unifametro 

Maracanaú há uma disciplina onde a Responsabilidade Social e suas variantes, são abordados 

diretamente através de todo o conteúdo histórico dos direitos humanos e das possibilidades de 

implementação e viabilidade de políticas públicas. Para cumprir tal objetivo, é fundamental o 

envolvimento de toda a comunidade acadêmica na busca de uma sociedade mais justa e igualitária, 

tanto no que diz respeito à construção dos saberes como no almejar de recursos para suprir 

necessidades básicas em termos de suprimentos e/ou de políticas de desenvolvimento humano. Os 

projetos, cursos eventos e ações da faculdade são experiências que certamente valem à pena, pois 

o resultado social é adicionado de vivência profissional, desenvolvimento humano e integração 

curricular da teoria à prática.   

 

 

3.5. COMPOSIÇÃO DA CPA 

 

Portaria Nº 10 /2021-DG DE 07/04/2021, que nomeia a Comissão Própria de 

Avaliação:  

 

Quadro 6: Membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA, Faculdade Unifametro Maracanaú. 

Nome Segmento que representa 

Yuri Ramos Rodrigues  Sociedade Civil   

Sylvana Rodrigues de Farias Sociedade Civil   

Fernanda Oliveira de Sousa Discente 

Ana Carolina Gadelha Calisto da Silva Discente 

Roberta Mable Rabelo Mapurunga Docente  

Francisco Herculano Campos Neto Docente 
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Yohrranna Kelly Almeida de Araújo Técnico-Administrativo     

Vildanalia Guedes Mascarenhas Marques Técnico-Administrativo  Coordenadora (CPA) 

 

3.6. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

Os objetivos deste relatório consistem em descrever e analisar o Processo de 

Autoavaliação da Faculdade Unifametro Maracanaú referente ao ano de 2021 e os resultados 

das avaliações externas conforme dimensões estabelecidas pelo CONAES/SINAES.  Registra-

se uma análise histórica e dos processos de avaliação desta IES. Cada uma destas etapas 

encontra-se descrita ao longo deste documento, assim como os seus objetivos, a metodologia e 

os instrumentos utilizados, os dados obtidos e os resultados alcançados. 

Os parâmetros fundamentais da autoavaliação efetuada compreendem a realização de 

uma análise situacional a partir do diagnóstico; a identificação de oportunidades de melhoria e 

conquistas, assim como a determinação das perspectivas da Faculdade Unifametro Maracanaú 

com relação aos pontos avaliados; o atendimento das necessidades e prioridades institucionais; 

a compreensão da missão e dos fins da instituição. 

A implantação do sistema de autoavaliação da Faculdade Unifametro Maracanaú 

ocorreu ao longo desses cinco anos de forma gradual, em consonância com o seu PDI, as 

diretrizes emanadas do INEP/CONAES e o seu projeto de autoavaliação. 

A Faculdade Unifametro Maracanaú tem como base de avaliação um forte instrumento 

de diagnóstico (CPA), que vem subsidiando o planejamento e o crescimento institucional; ou 

seja, que funciona como uma ação norteadora na tomada de decisões, gerando reflexão 

permanente sobre as ações na Faculdade e impulsionando a melhoria da gestão e dos serviços 

oferecidos, auxiliando assim na obtenção da excelência do ensino em suas diversas dimensões. 

Neste sentido, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) vem desenvolvendo as 

atribuições de conduzir os processos de avaliação internos da instituição, bem como de 

sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo INEP. 

 Conforme regulamento próprio, a CPA tem como atribuições: Orientar, coordenar e 

supervisionar os processos de avaliações da instituição; convocar e presidir as reuniões da 

Comissão; executar e envidar esforços no sentido de fazer cumprir as decisões da Comissão; 

zelar pela autonomia da CPA em relação a outros órgãos da Faculdade; representar a CPA junto 

aos demais órgãos da Faculdade e às autoridades externas; exercer as demais atribuições 

decorrentes daquelas acima mencionadas, obedecido este Regimento Interno. 
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Pretende-se, ao longo deste relatório parcial, descrever as atividades desenvolvidas, 

listar os dados coletados e as observações efetuadas, elencar os resultados alcançados e as ações 

sugeridas para encaminhamento à Administração da Mantenedora e à Diretoria da Faculdade 

Unifametro Maracanaú, visando à melhoria contínua da gestão institucional e dos serviços 

prestados por esta IES. 

 

Ano e versão do relatório 

 

Ano de referência do presente relatório: 2021 

Versão do relatório: Parcial 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia e os instrumentos utilizados, bem como a análise dos dados obtidos 

encontram-se descritos ao longo deste documento de forma integrada aos 5 Eixos (10 

dimensões do SINAES) que compõem o processo de autoavaliação. 

Utilizou-se de pesquisa quantitativa através da aplicação de instrumento autoavaliativo 

(questionários) com múltipla escolha.  

Após aplicação dos questionários e a tabulação dos dados através do Power BI, foram 

criados gráficos para melhor compreensão de cada resposta às proposições dos cinco eixos 

temáticos.  

O questionário aplicado teve como grupo avaliador os alunos matriculados no ano de 

2021 além dos colaboradores e corpo docente. Os dados coletados nos referidos instrumentos 

foram planificados, criticados e analisados estatisticamente, de modo a promover a 

fidedignidade. Posteriormente, relataram-se descritivamente e através de gráficos os resultados 

evidenciados em cada uma das coletas. 

Definiu-se como nível mínimo aceitável para excelência da faculdade, que a soma das 

respostas dos itens de cada dimensão/eixos, estivesse acima de 3. Para cálculo do índice de cada 

dimensão utilizou-se a média da soma das melhores notas dos itens de cada dimensão/eixo. 
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4.1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA COLETAR OS DADOS 

 

 A CPA passou por reestruturação dos seus instrumentos de avaliação, visando a 

adaptar-se à implantação do disposto na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 65, de 9 

outubro de 2014, que define a implantação dos cinco eixos, contemplando as 10 dimensões de 

Avaliação do SINAES.  

 No bojo do seu planejamento, a CPA definiu que os instrumentos de coleta de dados 

são formatados conforme escala de valores tipo Likert de 1 a 5 pontos, onde o número 1 

representa ausência total de satisfação com o item avaliado e, a nota 5, a satisfação máxima. 

Abaixo segue quadro com os instrumentos aplicados, por segmento institucional e 

periodicidade. 

 

Quadro 7: Autoavaliação - Segmentos avaliados e periodicidade. 

Segmento Avaliador Instrumento(s)/ Segmento Avaliado 
Eixos 

Avaliados 

Periodicidade 

de aplicação 

Discente 

Pesquisa de Satisfação Discente  5 Semestral  

Autoavaliação Institucional 5 Anual 

Avaliação da Coordenação - Anual  

Avaliação do Curso - Anual 

Ingressantes  Questionário Socioeconômico  - Semestral  

Docente  Autoavaliação Institucional  5 Anual 

Técnico-administrativo  Autovaliação Institucional  5 Anual 

 

Com  o objetivo de otimização dos processos de coleta, tratamento e consolidação dos 

dados, a CPA utiliza as ferramentas tecnológicas para este fim. Seguem:  

Módulo de Avaliação e Pesquisa da TOTVS com o objetivo de disponibilizar as 

pesquisas da CPA no próprio Portal Educacional, oferecendo uma grande integração dos dados 

Educacionais para a pesquisa. Com a facilidade de utilização do Portal Educacional, o aluno 

acessa os links de pesquisa ora disponibilizados de acordo com o calendário acadêmico de 

pesquisa no item do Portal de "Avaliação Institucional". Os dados coletados já ficam 

disponíveis automaticamente dentro do sistema Acadêmico, permitindo dentro do próprio 

módulo da TOTVS, um acompanhamento das avaliações, bem como a extração dos dados para 

a consolidação dos resultados. 

Software PSQ da empresa Navegantes (www.psq.mobi) com o objetivo de 

disponibilizar a pesquisa institucional para os alunos da Pós-graduação e pequenas pesquisas 

http://www.psq.mobi/
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institucionais pontuais. O software utilizado permite uma rápida configuração da pesquisa, bem 

como uma excelente apresentação de resultados estatísticos com a utilização de gráficos e 

tabelas de resultados. 

Em 2019, como instrumento de inovação, a CPA passou a utilizar a ferramenta CPA 

Analytics – Power BI, que foi desenvolvida de forma customizada para a Faculdade Unifametro 

Maracanaú, e proporciona o uso de um conjunto de metodologias, processos e tecnologias que 

transformam grandes quantidades de dados que, sozinhos, não significam muito, em 

informações essenciais para uma boa gestão.  

A ferramenta permite realizar a gestão acadêmica com os dados da CPA sob a 

perspectiva de várias dimensões, como por exemplo: acompanhamento das avaliações dos 

Docentes, Discentes, Coordenação, Infraestrutura, alcançando a avaliação da instituição de 

ensino, como um todo. Toda essa gestão é realizada utilizando a ferramenta Power BI e os 

conceitos de Business Intelligence aplicados na área de gestão acadêmica. 

 

Quadro 8: Ferramentas utilizadas, por segmento institucional. 

Segmento Avaliador Ferramenta 
Forma de processamento dos 

dados 

Discentes 
Módulo de Avaliação e Pesquisa da 

TOTVS  
Via sistema 

Ingressantes 
Módulo de Avaliação e Pesquisa da 

TOTVS /PSQ 
Via sistema 

Docentes 
Módulo de Avaliação e Pesquisa da 

TOTVS/PSQ 
Via sistema 

Técnico-administrativo 
Módulo de Avaliação e Pesquisa da 

TOTVS/PSQ  
Via sistema 

Cursos de Extensão Google Forms Via sistema 

 

Os três segmentos avaliaram através de formulários eletrônicos, acessados através de 

link e em sistema.  

Os instrumentos aplicados semestralmente são divulgados neste relatório a partir de 

média simples. 

Quadro 9: Percentuais de participação no processo avaliativo, por segmento: 

Segmento Avaliador 

 

Participação, por ano (%): 

 2019 2020 2021 

Discentes 77% 75% 70% 

Ingressantes 70% 71% 73% 

Docentes 97% 87% 89% 

Técnico-administrativo 85% 90% 87% 
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Ao longo dos anos, 2019-2021, o percentual de adesão do corpo docente, vem se 

mantendo dentro do percentual estabelecido. A meta de participação estabelecida no PDI (2018-

2022), é de 75%. As ações da CPA permanecem em conjunto com os coordenadores de curso 

e diretoria geral, bem como do núcleo de tecnologia da informação e do setor de marketing para 

divulgação da autoavaliação. A CPA cumpriu a meta estabelecida de aumentar 5% desse 

percentual em relação a 2019, no entanto, com o período da pandemia, o percentual não 

aumentou, mas superou a meta estabelecida de 75%. O percentual de 2021 atingido foi de 89%. 

 O percentual de adesão dos técnicos administrativos à autoavaliação em 2021 foi de 

87%. A meta de participação estabelecida no PDI (2018-2022) de segmento, é de 85%. A CPA 

atingiu a meta para 2020 em aumentar 10% desse percentual, foi intensificado as ações com o 

corpo técnico-administrativo, realizando reuniões com os envolvidos, contudo houve uma 

queda de 3% em 2021 em relação a 2020. Por oportuno, acrescenta-se que a participação 

continua voluntária. 

O índice de adesão do corpo discente à autoavaliação no ano de 2021 foi de 70%. 

Embora esse índice seja considerado relativamente bom, as divulgações das pesquisas serão 

intensificadas para as próximas avaliações. A CPA conta com sensibilização junto aos 

coordenadores de cursos, líderes de turma, gestores, colaboradores e à comunidade acadêmica, 

reunião com líderes de turma, além de focus-group com os discentes. A Sensibilização é 

realizada por meio de site, banner, redes sociais, e-mail, comunicação direta: em sala de aula, 

na sala dos professores, nos gabinetes das coordenações de curso, na biblioteca, nos setores 

administrativos, entre outros espaços de convivência da Faculdade Unifametro Maracanaú.  

 

 

4.2. SEGMENTOS DA COMUNIDADE ACADÊMICA E SOCIEDADE CIVIL 

CONSULTADOS 

 

A autoavaliação do período considerado foi realizada com os três segmentos da 

comunidade acadêmica como seguem: 

- Corpo Discente; 

- Corpo Docente;  

- Corpo Técnico-administrativo. 
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4.3. TÉCNICAS UTILIZADAS PARA ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para efeito de apresentação e análise dos resultados, os dados estão disponíveis em 

forma de textos, gráficos e quadros comparativos. Os resultados foram obtidos por meio de 

questionários aplicados semestralmente junto ao segmento discente (ingressantes, veteranos e 

egressos), e de questionários aplicados anualmente junto aos segmentos docente e técnico-

administrativo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Este capítulo traz os resultados da pesquisa realizada em 2021, no âmbito da CPA, e 

também os resultados da IES referentes a avaliações externas. Os dados estão dispostos pelos 

cinco eixos, que contemplam todas as dimensões do SINAES. 

A análise dos dados e das informações será feita ao longo desse relatório. 

 

5.1. EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: 

 

A Faculdade Unifametro Maracanaú realiza continuamente o seu processo de 

autoavaliação institucional, coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), conforme 

estabelece o “Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior” (SINAES). 

Os relatórios elaborados durante o processo de avaliação configuram-se como 

documentos norteadores das tomadas de decisões dos gestores no âmbito da Direção Geral, 

Diretoria Administrativo-Financeira e Coordenações de cursos.  

Além da autoavaliação, a CPA também realiza análise de relatórios das avaliações 

externas, identificando pontos fortes e fracos da análise.  

Todos os relatórios de avaliação (internos e externos) são encaminhados à Direção 

Geral. Quando há demandas no âmbito dos cursos, elas são incluídas no plano anual de 

atividades do curso, documento que é submetido ao Conselho de Curso para aprovação. 

Havendo demandas institucionais, elas são incluídas no plano anual de atividades, na forma do 

inciso V, art. 13 do Regimento Interno. Se for cabível, propõe-se mudança no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, caso em que a Diretoria Geral propõe a mudança perante do 

Conselho Superior – CONSU (alínea h, inciso I, art. 8º, Regimento Interno). Os resultados dos 
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processos avaliativos, assim como as ações de melhorias são divulgados aos segmentos 

institucionais e à sociedade civil. 

 

Resultados das avaliações externas 

 

Essa dimensão compreende as avaliações externas realizadas pelas comissões do INEP 

aos cursos para reconhecimento, renovação de reconhecimento e autorização de novos cursos.  

 

Avaliações in loco:  

Quadro 10: Modalidade Presencial - Cursos com avaliação in loco em 2021 

Curso CC 

1 Ciências Contábeis, Bacharelado 4 

2 Educação Física, Bacharelado 5 

3 Fisioterapia, Bacharelado 4 

4 Gestão Comercial, Tecnólogo 4 

5 Gestão de Recursos Humanos, Tecnólogo 4 

6 Logística, Tecnólogo 5 

7 Nutrição, Bacharelado 5 

8 Odontologia, Bacharelado  5 

9 Pedagogia, Licenciatura 5 

10 Psicologia, Bacharelado 4 

11 Serviço Social, Bacharelado 5 

Fonte: Procuradoria Educacional Unifametro, janeiro de 2022. 

 

Todos os indicadores avaliados foram analisados pela CPA, objetivando implementar 

ações para melhoria dos itens avaliados com conceito menor que 4, incluídos no plano anual de 

atividades da IES e do curso deste ano. Ressaltamos que foram estabelecidas metas para elevar 

esse conceito e incluído ações no PDI. 

 

 

 

 

 

file:///C:/vilda/Downloads/Estatísticas%20FAMETRO_v2%20(1).xlsx%23RANGE!_ftnref1
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3,64
3,9

3

3,86 3,95 3,874,00 3,92 3,90

DISCENTES DOCENTES TÉCNICO-ADM

Eixo 1

2019 2020 2021

 

 

Resultados da autoavaliação dos itens do Eixo 1 

Em seguida mostraremos os quesitos avaliados pelos discentes, docentes e técnicos 

administrativos e seus resultados. Logo após os resultados gerais, apresentados através de 

gráficos, teceremos alguns comentários sobre a evolução institucional. 

 

Quesitos avaliados: 

 

1) Tendo em vista que as avaliações da CPA (Avaliação dos Professores, dos Cursos, 

das Coordenações, Infraestrutura) devem resultar em melhorias para a IES (Instituição de 

Ensino Superior), você considera que a relação entre os resultados das avaliações da CPA – 

Comissão Própria de Avaliação e as melhorias da IES ocorrem de forma: 

2) A divulgação do resultado das avaliações aplicadas pela CPA (site, redes sociais, 

murais, reuniões, seminários, etc) é: 

 

Gráfico 8: Avaliação Eixo 1, Discente, Docente e Técnico-Administrativo triênio 2019-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contexto do Planejamento e Avaliação Institucional (Eixo 1), percebe-se satisfação 

por parte dos alunos, docentes e técnico-administrativos. Contudo, precisamos, intensificar as 

ações de divulgação dos resultados das Autoavaliações com os segmentos representados. Já 

iniciadas no ano de 2019, encontro com todos os líderes de turmas e cursos, apresentando os 
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resultados de cada semestre das autoavaliações, incluindo as melhorias realizadas e indicadores 

apresentados pelo selo da CPA. Essa melhoria no desempenho dos resultados da Autoavaliação 

é meta presente em todas as ações da CPA. A CPA utiliza como uma das ferramentas para 

atingir esta meta, a intensificação da divulgação dos resultados já apresentados, planejamento 

das ações com a gestão e a maior divulgação das ações de melhorias. A nota geral de cada 

segmento que avaliou essa dimensão: Docentes, discentes e técnicos administrativos, foi maior 

que 3, numa escala de 1 a 5, onde a nota 5 representa o conceito máximo. 

No tocante aos segmentos que avaliaram a dimensão, percebe-se pelo gráfico acima, 

uma evolução dos conceitos pelos alunos, professores e técnicos administrativos a cada ano. 

Esses resultados traduzem bem o esforço da CPA em criar e consolidar uma cultura 

avaliativa na Instituição, bem como as ações sugeridas integradas ao planejamento institucional.  

 

 

5.2. EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 

Em 2021, a Faculdade Unifametro Maracanaú concretiza as ações elencadas no relatório 

de Autoavaliação de 2020, referentes ao processo de atualização do Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI. 

O citado documento foi construído de forma coletiva, envolvendo todos os segmentos 

da comunidade acadêmica da Faculdade, com a intenção de refletir os seus anseios e se 

harmonizar com as legítimas expectativas da sociedade cearense para o ensino superior. 

As principais fontes de pesquisa para elaboração do PDI foram: Constituição Federal de 

1988; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB; Decreto nº 5.773 de 2006; 

instrumentos de avaliação institucional e de curso de graduação; resultados da autoavaliação da 

CPA; relatórios de avaliação externa dos processos de credenciamento, autorização e 

reconhecimento de cursos, produzidos pelo INEP; Censo da Educação Superior; Plano 

Nacional de Educação; estudos do IBGE, do IPECE e de outros órgãos. 

No âmbito da Responsabilidade Social, a Faculdade Unifametro Maracanaú contempla 

ações contínuas que visam à melhoria da qualidade de vida de alunos, funcionários e 

comunidade do entorno da instituição. Cabe destacar que a perspectiva socialmente responsável 

é também norteadora nas práticas de extensão e pesquisa, tendo em vista a premissa de que toda 

ação interventiva na realidade deve se orientar pelo respeito aos grupos e comunidades, assim 
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como pelo compromisso de construir um saber competente, teórica e tecnicamente, sensível às 

dificuldades enfrentadas pelas populações no seu cotidiano.  

O programa de Responsabilidade Social da Faculdade Unifametro Maracanaú 

compreende ações junto às comunidades (priorizando o seu entorno) e a alguns parceiros. Para 

tanto, conta com a participação de colaboradores, professores, alunos, coordenadores e 

voluntários. Destacam-se, dentre outras, a participação no “Programa de Formação Cidadã”, 

Fórum de Responsabilidade Socioambiental do Instituto Portal de Educação e as ações 

referentes ao “Dia Nacional da Responsabilidade Social das IES”. 

A seguir, apresentamos os cursos de extensão e as ações de Responsabilidade Social 

direcionados para a comunidade realizada em 2021. As ações estão distribuídas pelas atividades 

realizadas de forma sistemática ao longo de todo o ano e pelos demais eventos realizados tais 

como: palestras, roda de conversa, workshop, mesa redonda etc. 

 

 

AÇÕES SOCIAIS FACULDADE UNIFAMETRO MARACANAÚ 

 

Ação: Live: “EDUCAÇÃO 5.0: SEJA VOCÊ O PROGONISTA DA SUA HISTÓRIA”  

Cursos Envolvidos: Todos  

Endereço: Fametro Maracanaú  

Cidade: Maracanaú 

Descrição: Em março, foi promovida uma Live com tema: “EDUCAÇÃO 5.0: SEJA VOCÊ O 

PROGONISTA DA SUA HISTÓRIA”, realizado no dia 10 de março de 2021. Live aberta ao 

público em geral, com foco para os discentes enadistas. Conforme levantamentos realizados 

obtivemos um número expressivo de participantes 506. Observamos que a live apresentou 

excelente adesão bem como interação com o público. 

 

AÇÃO: DOAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  

Cursos Envolvidos: -  

Endereço: Faculdade Unifametro Maracanaú  

Cidade: Maracanaú 

Descrição: O Núcleo de Extensão e Responsabilidade Social - NERS, representado pela 

Professora Daniele Adelaide Brandão de Oliveira, realizou no dia 11 de novembro de 2021, às 
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15 horas, doação de carteiras para sala de aula, mesas e lousas para o Centro de Recuperação 

Leão de Judá localizado no Parque Leblon da Caucaia. 

 

 

- Resultados da autoavaliação dos itens do Eixo 2 

 

Em seguida mostraremos os quesitos avaliados pelos discentes, docentes e técnicos 

administrativos e seus resultados. Logo após os resultados gerais, apresentados através de 

gráficos, teceremos alguns comentários, analisando mais detidamente as informações. 

 

Os quesitos, referentes ao EIXO 2 avaliados pela comunidade acadêmica foram: 

1) A Missão da IES é (Educar para o sucesso profissional, promovendo experiências 

que transformem vidas). Você percebe o cumprimento dessa missão nas ações da IES de forma: 

2) As atividades de ensino previstas, (planejamento de aulas, leituras, seminários, 

trabalhos em grupo e avaliações) se encontram implantadas de forma: 

3) As atividades de extensão previstas (cursos Expoente, exposições, palestras, 

minicursos, debates, jornadas, Conexão, campanha de vacinação, etc.) se encontram 

implantadas de forma: 

4) As atividades de pesquisa, iniciação científica, tecnológica, artística e cultural 

previstas (monitoria, orientação cientifica, orientações de TCC, revista cientifica, publicações, 

Conexão) se encontram implantadas de forma: 

5) As ações institucionais que tratam de meio ambiente, memória cultural, produção 

artística e patrimônio cultural (coleta de lixo seletiva, preservação dos prédios, placas de energia 

solar, cadeiras recicláveis) se encontram implantadas de forma: 

6) As ações institucionais de inclusão social e desenvolvimento econômico e social 

(Libras, leitor de libras, piso tátil, rampa, apoio a abrigos de idosos e campanhas educacionais) 

se encontram implantadas de forma: 

7) Ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade étnico-

racial (Disciplinas, cursos, eventos: Libras, Educação das Relações Étnicos-Raciais) se 

encontram implantados de forma: 
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Gráfico 9: Avaliação Eixo 2, Discente, Docente e Técnico-administrativos – triênio 2019-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados das avaliações do Eixo 2 (Desenvolvimento Institucional) mostram que 

as notas gerais de cada segmento avaliador na sua maioria, concentram no conceito 4, numa 

escala de 1 a 5, onde a satisfação máxima é o 5, dos indicadores avaliados. Ao longo dos anos, 

percebe-se a evolução dos resultados pelos segmentos que avaliaram a dimensão, eixo. 

 Esse padrão traduz a ampliação e consolidação dos programas e políticas institucionais, 

com especial atenção ao programa de Responsabilidade Social, e aos programas de Apoio ao 

Estudante.  

 

5.3. EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

Ensino  

 

A Faculdade Unifametro Maracanaú compreende que a construção do conhecimento e 

o exercício da prática técnico científica devem ser articulados com o eixo de valores 

humanísticos, de forma que sua dinâmica e realização se configurem a partir do entendimento 
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de que a ciência e a técnica não se apresentam apenas como um meio ou dispositivo, mas, 

principalmente, como modo de inserção na realidade, de ações e interação do homem com o 

mundo.  

Nesse contexto, tem como princípios filosóficos: 

 

- Todas as ações e vivências acadêmicas estarão imbuídas de valores como a 

solidariedade e a ética; 

- O corpo social, docentes, técnico-administrativos e discentes, conviverá, respeitando 

as diferenças individuais de qualquer natureza; 

- O processo educativo desenvolvido será inclusivo, ou seja, respeitará a pluralidade 

própria da sociedade humana; 

- O respeito à natureza e a busca do equilíbrio ecológico serão práticas permanentes no 

cotidiano da vida acadêmica, a partir das ações de responsabilidades social na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável; 

- A gestão da instituição será democrática, com participação da comunidade acadêmica 

nas decisões; 

- O trabalho educativo é entendido como um trabalho de humanização, de formação de 

cidadãos competentes, capazes de atuar e modificar a sociedade na qual estão inseridos;  

- A tecnologia será valorizada pelo que acrescenta de qualidade à vida humana; 

- As atividades de ensino, iniciação científica e extensão serão baseadas no princípio da 

indissociabilidade. 

 

 

Pesquisa (iniciação científica) e Monitoria 

 

O Programa de Monitoria e Iniciação Científica (PROMIC) da Faculdade 

Unifametro Maracanaú tem como finalidade selecionar e acompanhar os alunos no 

desenvolvimento de atividades de Monitoria e Iniciação Científica (IC), durante o período de 

vigência da vinculação ao programa (março a novembro de cada ano).  

A equipe que participa do PROMIC é composta por um coordenador, professores 

orientadores, monitores e iniciantes científicos bolsistas e voluntários. Mediante a abertura do 

edital anual de seleção docente para as bolsas de monitoria e iniciação científica, o PROMIC 

seleciona professores responsáveis pela orientação de monitores e ICs, por meio da avaliação 
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de projetos de monitoria e pesquisa, considerando a clareza na proposta, adequação do plano 

de ação do monitor/IC com a proposta do programa, validade dos critérios para seleção dos 

alunos, interdisciplinaridade e relevância científica e social. Em seguida, é iniciada a seleção 

dos bolsistas e voluntários de Monitoria e Iniciação Científica (IC), os quais são selecionados 

por meio de avaliações teórico-práticas, análise curricular e entrevistas.    

A Monitoria é uma modalidade de ensino-aprendizagem que objetiva despertar o 

interesse pela docência, mediante o desempenho de atividades ligadas ao ensino sob a 

orientação e supervisão docente. Tal atividade possibilita a experiência da vida acadêmica, por 

meio da participação em diversas funções da organização e desenvolvimento das disciplinas 

dos cursos, além de possibilitar a apropriação de habilidades em atividades didáticas. 

A Iniciação Científica (IC) caracteriza-se como instrumento de apoio teórico e 

metodológico à realização de um projeto de pesquisa e constitui um canal adequado de auxílio 

para a formação de uma nova mentalidade no aluno. Constitui atividade científica que promove 

o desenvolvimento da pesquisa como um instrumento que produz a interação docente-discente 

na prática investigativa e que estimula o espírito científico discente na busca de soluções para 

questões que integram sua prática profissional. Em síntese, a iniciação científica pode ser 

definida como instrumento de formação. 

No ano de 2021, o PROMIC da Faculdade Unifametro Maracanaú contou com 

projetos de Monitoria vinculados aos cursos de Administração, Enfermagem e Engenharia de 

Produção, o que reflete importante adesão dos docentes e discentes a esta atividade importante 

para qualificação da formação de recursos humanos para docência. Seguem abaixo as 

vinculações por curso, disciplina contemplada, identificação dos (as) orientadores (as) 

vinculados (as), turnos de demanda de disponibilidade e o quantitativo de vagas dos projetos 

de Monitoria contemplados no ano de 2021.  

CURSO: ADMINISTRAÇÃO 
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CURSO: ENFERMAGEM 

 

CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

Por sua vez, ainda em relação ao ano de 2021, o PROMIC da Faculdade Unifametro 

Maracanaú contou com projetos de Iniciação Científica (IC) vinculados aos cursos de 

Administração, Enfermagem e Engenharia de Produção, o que reflete importante adesão dos 

docentes e discentes a esta atividade importante para qualificação da formação de recursos 

humanos para docência. Seguem abaixo as vinculações por curso, título do projeto de IC, 

identificação dos (as) orientadores (as) vinculados (as), e o quantitativo de vagas dos projetos 

de Iniciação Científica (IC) contemplados no ano de 2021 na Faculdade Unifametro Maracanaú.  

CURSO: ADMINISTRAÇÃO 

 

CURSO: ENFERMAGEM 

 

 

 

 



 
Faculdade Unifametro Maracanaú 

Credenciada pela Portaria MEC Nº 88, de 30.01.2014, D.O.U. de 31.01.2014 

 

41 

 

CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

Após apreciação, os projetos aprovados foram disponibilizados aos acadêmicos 

para inscrição, os quais o fizeram mediante envio de ficha de inscrição ao e-mail institucional 

do programa. O processo seletivo discente envolve aspectos de interesse e motivação para 

inserção no programa, compreensão sobre as modalidades acadêmicas às quais se candidatam 

e disponibilidade para cumprimento do plano de trabalho do professor orientador.  

Além dos projetos de Monitoria e Iniciação Científica (IC), a pesquisa ganha 

visibilidade na Faculdade Unifametro Maracanaú, por meio da realização do evento 

CONEXÃO UNIFAMETRO, o maior evento acadêmico da instituição. Em 2021, foram 

avaliados 444 trabalhos submetidos e, destes, 371 foram aprovados e distribuídos em 14 sessões 

de trabalhos concorrendo à premiação, 11 sessões E-Posters e 20 sessões de Comunicações 

Orais. Ressalta-se que participaram 113 professores que atuaram nas avaliações dos trabalhos 

pré-evento e 103 professores que atuaram nas avaliações durante o evento, além de 

coordenadores e membros da comissão científica que também contribuíram ativamente em 

todas as etapas desse processo.  

Por fim, ressalta-se que em 2022 é buscada a ampliação tanto do Programa de 

Monitoria e Iniciação Científica (PROMIC), quanto da CONEXÃO UNIFAMETRO, buscando 

atingir o objetivo de envolver de forma mais profunda a comunidade acadêmica na iniciação à 

docência e à pesquisa, por meio dos projetos de Monitoria e Iniciação Científica (IC) e a 

elaboração e publicação de trabalhos científicos, fomentando o espírito científico e qualificando 

o trabalho docente com os alunos, de forma a permitir maior integração entre estes atores e 

proporcionar experiências acadêmicas teóricas e práticas alicerçadas nos princípios que 

norteiam a missão da Faculdade Unifametro Maracanaú. 

 

Seguem abaixo as vinculações por curso, disciplina contemplada, identificação dos 

orientadores e discentes vinculados dos projetos de vinculação voluntária executados no ano de 

2020: 
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Curso Disciplina Orientador Discentes  

 

Enfermagem 

Maracanaú 

Enfermagem em Saúde 

Coletiva II 

Francisca Bertilia 

Chaves Costa 

Fernanda Oliveira de 

Sousa 

Métodos Analíticos e 

Descritivos em Saúde 

Ana Ciléia Pinto 

Teixeira Henriques 

Sem vinculações 

Bioquímica 

Rodolfo de Melo 

Nunes 

Sem vinculações 

Bases Teóricas da 

Assistência de 

Enfermagem 

Petra Kelly Rabelo de 

Sousa Fernandes 

Sem vinculações 

 

A Iniciação Científica também foi desenvolvida de formas importante nos cursos 

de Administração, Enfermagem e Engenharia de Produção, com 10 projetos sendo 

disponibilizados para comunidade acadêmica, entre estes quatro (04) bolsistas.  

Seguem abaixo as vinculações por curso, disciplina contemplada, identificação dos 

orientadores e discentes vinculados dos projetos de monitoria contemplados com bolsa no ano 

de 2020: 

 

 

Curso Projeto  Orientador Discentes 

Administração 

(1 bolsa) 

Núcleo de Estudos de 

Simbiose Industrial 

 

 

 

 

 

Ana Carla Cavalcante 

das Chagas 

Francisco Mateus de 

Abreu Lopes 

(Bolsista) 

Voluntários 

Sara Martins Silva 

Silvana Maria de 

Sousa dos Santos 
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Curso Projeto  Orientador Discentes 

 

 

Enfermagem 

(2 bolsas) 

Territorialização em 

campo adscrito do Centro 

Universitário – campus 

Maracanaú como 

estratégia de formação 

para discentes em 

enfermagem 

Fernanda Rocha 

Honório de Abreu 

 

 

 

 

Fernanda Oliveira de 

Sousa 

Cuidado clínico de 

Enfermagem 

Cardiovascular: 

qualificação do 

enfermeiro clínico em 

consultório de 

Enfermagem 

Ana Ciléia Pinto 

Teixeira Henriques 

 

 

 

Lilian Karla de 

Nojosa Rodrigues 

(Bolsista) 

Voluntária 

Marilia Danielle da 

Silva Freitas 

 

 

Curso Projeto  Orientador Discente 

Engenharia 

de 

Produção 

(1 bolsa) 

NELFA - Núcleo de 

Estudos em Lean da 

UniFametro 

José Márcio Feitosa 

Monteiro 

Sem vinculações 

 

Seis projetos voluntários foram executados no ano de 2020, demostrando o 

interesse do corpo docente e discente na vinculação a esta atividade importante para o 

desenvolvimento do pensamento científico, possibilitando a construção de produtos científicos 

em áreas diversas do conhecimento.  

Curso Projeto  Orientador Discentes 

 

 

Enfermagem 

Curso básico de 

primeiros socorros para 

estudantes do ensino 

médio de instituições 

públicas e privadas de 

Rodolfo de Melo 

Nunes 

 

 

 

 

 

Nívea Helen Ferreira 

Pinto 
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Maracanaú e 

Maranguape 

Criação de um minihorto 

vertical de plantas 

medicinais no campus 

Unifametro Maracanaú 

Rodolfo de Melo 

Nunes 

 

 

Ana Beatriz da Costa 

Batista 

 

Curso Projeto  Orientador Discentes 

 

 

Engenharia 

de 

Produção 

Núcleo de Estudos em 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Kamila Lima do 

Nascimento 

Sem vinculações  

Núcleo em Estudos de 

Controle e Automação 

(NECA) 

Francisco Hedler 

Barreto de Lima 

Morais 

Georgellys Borges 

Bezerra 

Núcleo de Estudos em 

Lubrificantes e 

Desmoldantes Industriais 

(NELDI) 

Luiz Cláudio 

Magalhães Florêncio 

Jaqueline de Farias 

Silva 

Núcleo de Estudos 

Economia 4.0 

Kamila Lima do 

Nascimento 

Sem vinculações 

 

No ano de 2019, contou-se com alunos atuando como monitores no curso de 

Enfermagem e iniciantes científicos no curso de Direito.  

No curso de Enfermagem atuaram dois alunos bolsistas, um vinculado a monitoria 

de Bases Teóricas da Assistência de Enfermagem e um vinculado a disciplina de Anatomia 

Humana, ambas disciplinas fundamentais para o início do percurso dos discentes no curso, as 

quais demandam apoio contínuo dos monitores na facilitação do processo ensino-

aprendizagem. 

No curso de Direito contou-se com o desenvolvimento de um projeto de Iniciação 

Científica, o qual é fundamental para o desenvolvimento do espírito investigativo e crítico do 

aluno, especialmente tratando-se de temática que envolve a análise da racionalidade das 

decisões judiciais que norteiam o estudo do Direito. 
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No curso de Engenharia de Produção, contou-se com a atuação de um iniciante 

científico que desenvolveu atividades em projeto que envolve a temática LEAN, temática de 

relevância para área contemplando estudos e aplicações da filosofia enxuta, oriunda do sistema 

Toyota de Produção. 

Seguem abaixo os dados dos vinculados no campus Maracanaú no ano de 2019: 

 

Quadro 12 - Vinculações no campus Maracanaú no ano de 2019 

CURSO Modalidade DISCIPLINA/PROJETO Monitor/IC Bolsita 

Enfermagem Monitoria Bases Teóricas da 

Assistência de 

Enfermagem 

Fiama dos Santos de 

Freitas Bessa 

Enfermagem Monitoria Anatomia Humana Francisco Neilton de 

Oliveira Fernandes 

Direito Iniciação Científica  Investigando a 

(ir)racionalidade do Direito 

Francilucia de Souza 

Duarte 

Engenharia 

de produção 

Iniciação Científica NELFA - Núcleo de 

Estudos em Lean da 

UniFametro 

Gabriel Higino Irineu 

Alcantara de Lima 

 

Em 2020, o programa será ampliado, com oferta de vagas de monitoria e IC para 

todos os cursos visando estimular a inserção docente e discentes nas duas modalidades, 

qualificando a formação acadêmica com experiências ricas em pesquisa, aprofundamento 

teórico e experiências práticas, tornando sua qualificação campo fértil para o desenvolvimento 

de ações fundamentais de ensino, pesquisa e extensão as quais se constituem pilares do ensino 

universitário. 

Em 2019, o edital anual que envolve os processos de inscrição e seleção de docentes 

e discentes contemplou com bolsas de monitoria os seguintes cursos: 

             

             Quadro 13: Cursos com bolsas de monitorias 

CURSO BOLSAS 

Administração 01 
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Direito 01 

Enfermagem 02 

Engenharia de Produção 01 

TOTAL 05 

         Fonte: Edital PROMIC 004/2018. 

           

A Iniciação Científica também foi contemplada com bolsas seguindo a distribuição por curso 

indicada: 

         Quadro 14: Cursos com bolsas de iniciação científica 

CURSO BOLSAS 

Administração 01 

Direito 01 

Enfermagem 01 

Engenharia de Produção 01 

TOTAL 04 

         Fonte: Edital PROMIC 004/2018. 

 

Os professores submeteram propostas as quais foram analisadas pela Comissão 

Científica indicada em Portaria da Diretoria Acadêmica, selecionando os projetos dos 

professores segundo critérios de adequação do plano de ação do monitor/IC com a proposta do 

programa, critérios para seleção dos alunos, interdisciplinaridade, importância estratégica da 

disciplina no curso (para as monitorias) e potencial de inovação didático-pedagógica e/ou 

técnico-científica. 

Os projetos de monitoria selecionados, assim como os docentes envolvidos nos 

mesmos são descritos abaixo, segundo modalidade vinculação bolsista ou voluntária: 

Quadro 15: Projetos de monitoria com vinculação bolsista 

CURSO DISCIPLINA BOLSAS 

Enfermagem 

(02 bolsas) 

Anatomia Humana 1 

Bases Teóricas da Assistência de Enfermagem 1 

Quadro. Projetos de monitoria com vinculação bolsista a serem executados em 2019. 
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Quadro 16: Projetos de monitoria com vinculação voluntária 

CURSO DISCIPLINA 

Enfermagem 

 

Histologia e Embriologia Humana 

Semiologia e Semiotécnica 

Quadro. Projetos de monitoria com vinculação voluntária a serem executados em 2019. 

 

A Iniciação Científica foi contemplada pelos cursos de Direito e Engenharia da 

Produção, os quais seguem as linhas de pesquisa institucionais como norteadores, sendo as 

propostas apresentadas abaixo: 

Quadro 17: Cursos contemplados com Iniciação Científica 

CURSO DISCIPLINA BOLSAS 

Direito Investigando a (ir)racionalidade do Direito 

Linha de pesquisa contemplada: 

Constituição, Cidadania e Efetivação de 

Direitos 

1 

Engenharia de Produção NELFA - Núcleo de Estudos em Lean da 

Fametro 

Linha de pesquisa contemplada: 

Desenvolvimento de Produtos e Projetos 

1 

  

Após apreciação, os projetos aprovados foram disponibilizados aos acadêmicos para 

inscrição, os quais o fizeram mediante envio de ficha de inscrição ao e-mail institucional do 

programa. 

O processo seletivo discente envolve aspectos de interesse e motivação para inserção no 

programa, compreensão sobre as modalidades acadêmicas às quais se candidatam e 

disponibilidade para cumprimento do plano de trabalho do professor orientador. 

Acredita-se em 2020 a ampliação do programa atingirá o objetivo de envolver a 

comunidade acadêmica na iniciação à docência e à pesquisa, fomentando o espírito científico e 

qualificando o trabalho docente com os alunos, de forma a permitir maior integração entre estes 

atores e proporcionar experiências acadêmicas teóricas e práticas alicerçadas nos princípios que 

norteiam a missão da Faculdade Unifametro Maracanaú. 
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Pós-Graduação 

 

Os cursos de pós-graduação lato sensu da Faculdade Uni fametro Maracanaú, são focados 

para a realidade de mercado ou de cada organização, com elevado padrão de qualidade e 

professores com comprovada experiência profissional e titulação compatível em suas áreas de 

atuação. Apresentamos os cursos ofertados no ano de 2021 para iniciarem em 2022. 

 

 

Quadro 18: Curso de pós-graduação ofertados lato sensu – 2022  

Curso  

Alunos 

por 

Turma 

Nº 

turmas 
Modalidade Ano Local de oferta 

Direito Penal e Processual Penal 40 1 Presencial 2021 Maracanaú 

MBA em Gestão Estratégica de Pessoas 40 1 Presencial 2021 Maracanaú 

Auditoria e Controladoria 40 1 Presencial 2021 Maracanaú 

Engenharia em processos Lean 

Manufacturing 
40 1 Presencial 2021 Maracanaú 

Unidade de Terapia Intensiva - UTI  40 1 Presencial 2021 Maracanaú 

URGENCIA E EMERGENCIA  40 1 Presencial 2021 Maracanaú 

Direito Digital e Proteção de Dados 60 1 EaD 2022 Maracanaú 

Tecnologia Forense 60 1 EaD 2022 Maracanaú 

Docência no Ensino Digital  

60 1 EaD 2022 Maracanaú 

MBA em Gestão de Pessoas e Talentos  60 1 EaD 2022 Maracanaú 

Gestão Estratégica em Saúde 60 1 EaD 2023 Maracanaú 

Gestão do Processo de Inovação 60 1 EaD 2023 Maracanaú 

Educação Inclusiva e Diversidade  

60 1 EaD 2023 Maracanaú 

Liderança e Inovação na Gestão 

Educacional 
60 1 EaD 2023 Maracanaú 

Enfermagem Oncológica 60 1 EaD 2022 Maracanaú 

Nutrição e Dietética 60 1 EaD 2023 Maracanaú 

Internet das Coisas  60 1 EaD 2022 Maracanaú 

Inteligência Artificial  60 1 EaD 2023 Maracanaú 

Engenharia de Redes e Segurança de 

Dados 
60 1 EaD 2023 Maracanaú 

 

http://www.unifametro.edu.br/pos-graduacao/docencia-no-ensino-digital/
http://www.unifametro.edu.br/pos-graduacao/mba-em-gestao-de-pessoas-e-talentos/
http://www.unifametro.edu.br/pos-graduacao/educacao-inclusiva-e-diversidade/
http://www.unifametro.edu.br/pos-graduacao/internet-das-coisas/
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A comunicação com a sociedade 

 

A Faculdade Unifametro Maracanaú estabeleceu como ações identificar os fatores de 

comunicação com a sociedade que podem ser melhorados a partir da análise dos resultados da 

autoavaliação (das pesquisas realizadas pela CPA) e avaliação externa. 

O setor de marketing também atua de forma relevante em relação a comunicação com a 

Sociedade. Os resultados das avaliações externas são amplamente divulgados nas mídias de massa 

e redes sociais disponíveis. O marketing institucional conta com o trabalho diário de duas agências 

de publicidade que trabalham, distintamente, dentro de suas especialidades, “on line” e “off line”. 

Outra forma de oportunidade de melhoria são os relatórios da ouvidoria da Faculdade 

Unifametro Maracanaú, que consiste num canal de relacionamento aprimorado entre Instituição e 

comunidade interna e externa, alunos, professores e demais colaboradores. A ouvidoria é um órgão 

mediador, com objetivo de contribuir para a melhoria dos serviços educacionais prestados pela 

Faculdade Unifametro Maracanaú. 

As críticas, elogios, informações, reclamações, solicitações, sugestões e 

questionamentos são encaminhados aos setores responsáveis. Desta forma, a ouvidoria, contribui 

para a melhoria dos serviços e comunicação da IES. 

 

Políticas de atendimento a estudantes e egressos  

 

Atendimento a estudantes: 

 

A Faculdade Unifametro Maracanaú proporciona aos alunos as melhores condições de 

permanência e maior participação nas atividades acadêmicas. Para isto, desenvolve um projeto 

pedagógico de apoio ao discente, visando envolver, motivar e incentivar o aluno na construção de 

sua carreira durante o período de formação profissional. O programa contempla o atendimento de 

alunos extraclasse, acompanhamento psicopedagógico, atividades de nivelamento e atividades 

extracurriculares.  Destacam-se neste programa: 

- Apoio Psicopedagógico, que tem como objetivo o desenvolvimento do aluno, 

superando as suas dificuldades em relação ao ensino-aprendizagem. O programa contempla o 

atendimento de alunos extraclasse, acompanhamento psicopedagógico, mecanismos de 

nivelamento.  



 
Faculdade Unifametro Maracanaú 

Credenciada pela Portaria MEC Nº 88, de 30.01.2014, D.O.U. de 31.01.2014 

 

50 

- Apoio à participação em eventos – há política, efetivada, de concessão de subsídios 

e de apoio à participação discente em eventos internos e externos à Faculdade Unifametro 

Maracanaú, disciplinada institucionalmente. Cada coordenadoria de curso tem dotação 

orçamentária específica para concretizar as políticas institucionais de apoio à participação em 

eventos; 

- Meios de divulgação de trabalhos e produções de alunos – O aluno da Faculdade 

Unifametro Maracanaú dispõe de diferentes meios para interação com seus colegas, professores, 

Instituição e comunidade externa, podendo publicar e divulgar seus trabalhos e produções 

livremente. Destacam-se como formas de implantação desses meios: a Revista Científica Diálogos 

Acadêmicos; os grupos de estudos/pesquisa por temáticas específicas; o programa de iniciação 

científica; o Conselho de Ética e Pesquisa – CEP; e a parceria entre a Faculdade Unifametro 

Maracanaú e outras IES.  

- Bolsas de estudo - a Faculdade Unifametro Maracanaú tem regulamento próprio de 

bolsas acadêmicas, que define as modalidades, tipos e percentuais de descontos; destaca-se a bolsa 

para alunos com comprovada carência socioeconômica, podendo ser total ou parcial; a bolsa 

monitoria e iniciação científica, os programas PROUNI e FIES.  

 

Acompanhamento aos egressos 

 

O acompanhamento aos egressos é realizado pelas coordenações dos cursos em parceria 

com a CPA, quando semestralmente é aplicado um questionário com os referidos alunos, 

objetivando identificar seu perfil, empregabilidade, educação continuada, avaliação do curso, bem 

como contribuições a alimentação do banco de dados de ex-alunos. Esse processo é 

retroalimentado por meio de formulário eletrônico no portal da Faculdade Unifametro Maracanaú. 

O processo de autoavaliação com os egressos objetiva também identificar as melhorias 

com o curso que concluíram: a correlação com o mercado de trabalho e quais as deficiências 

identificadas. Destaca-se também a participação dos ex-alunos em eventos acadêmicos, cursos de 

educação continuada – extensão e pós-graduação. 

Os programas para educação continuada dos egressos são informados por meio de e-

mail (banco de dados) e divulgação no site. Os egressos têm acesso, também, através dos meios 

de comunicação formais da faculdade. 

Em 2018, foi lançado o PROGRAMA ATUALIZA que tem o objetivo de manter o seu 

egresso sempre atualizado e sabendo que dentre os vários Indicadores de Qualidade de uma 
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Instituição de Ensino Superior, destacam-se os resultados de investigações empíricas sobre o 

acompanhamento da vida profissional e educacional de seus ex-alunos, a Faculdade Unifametro 

Maracanaú oferece o “Atualiza“, um programa gratuito de formação continuada.  Nesse programa, 

o aluno graduado pela Faculdade Unifametro Maracanaú, poderá cursar até duas disciplinas 

gratuitamente por semestre, por um período de até dois anos e manter a atualização necessária que 

o mercado de trabalho exige. Após a conclusão da disciplina, o egresso receberá certificado de 

extensão, comprovando a qualificação recebida. 

CURSOS DE EXTENSÃO – FACULDADE UNIFAMETRO MARACANAÚ 2021  

 

O expandir é um programa de aperfeiçoamento profissional que oferece cursos de extensão 

gratuitos para alunos, colaboradores e comunidade. Foram ofertados 168 cursos de extensão, a 

maioria de forma remota (ao vivo pelo meet ou Canal Yotube da IES) e alguns presenciais, no 

período janeiro a dezembro de 2021, nos turnos manhã, tarde e noite. As vagas foram destinadas 

à estudantes da Unifametro e comunidade, mediante inscrição prévia. Todos os cursos possuem 

certificação geradas a partir da lista de frequência (formulário google forms) que são divulgadas 

durante os eventos. A programação foi organizada pelo Núcleo de Extensão e Responsabilidade 

Social (NERS) e contou com vários professores internos e externos. Realizamos 

acompanhamento de todos os cursos e de acordo com os quantitativos presentes pudemos 

observar que os cursos apresentaram excelente adesão bem como interação com o público. 

Conforme levantamentos realizados obtivemos um número expressivo de 8.666 participantes 

certificados. 

Os quadros seguintes demonstram a programação da expansão dos cursos de 

extensão, nas modalidades do ensino presencial e a distância, em tabelas específicas. 

Quadro 11 – Extensão 

CURSOS FÉRIAS GRATUITOS MODALIDADE CAMPUS ANO 

INTRODUÇÃO A REDES DE 

COMPUTADORES 
REMOTO TODOS 2021 

EMPREENDEDORISMO E AS 

CARACTERÍSTICAS 

PROFISSIONAIS ESPERADAS 

REMOTO TODOS 2021 

VÍCIO ALIMENTAR REMOTO TODOS 2021 

A IMPORTÂNCIA DO 

DESENVOLVIMENTO MOTOR EM 

CRIANÇAS COM AUTISMO 

REMOTO TODOS 2021 

AUTOIMAGEM E MÍDIAS SOCIAIS REMOTO TODOS 2021 

MARKETING ESTRATÉGICO REMOTO TODOS 2021 
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INTRODUÇÃO AO DIREITO 

ELEITORAL 
REMOTO TODOS 2021 

VACINAÇÃO NOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE: DIREITOS, DEVERES E 

PRÁTICAS DE PROMOÇÃO À 

SAÚDE 

REMOTO TODOS 2021 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE 

ATLETAS E PRATICANTES DE 

ESPORTE 

REMOTO TODOS 2021 

INCLUSÃO E PRECONCEITO REMOTO TODOS 2021 

COMO SE LIVRAR DAS TENSÕES 

MUSCULARES CAUSADAS PELA 

PANDEMIA 

REMOTO TODOS 2021 

DESIGN THINKING REMOTO TODOS 2021 

CRIATIVIDADE PARA SOLUÇÃO 

DE PROBLEMAS 
REMOTO TODOS 2021 

CONSULTORIA NO SERVIÇO DE 

ALIMENTAÇÃO 
REMOTO TODOS 2021 

ELABORAÇÃO DE TCC E ARTIGO 

CIENTÍFICO – TÉCNICAS E 

NORMAS ABNT 

REMOTO TODOS 2021 

BEBÊ PREMATURO: A 

IMPORTÂBCIA DA ESTIMULAÇÃO 

PRECOCE NO SEU 

DESENVOLVIMENTO 

REMOTO TODOS 2021 

A ARTE DOS TÉRRARIOS REMOTO TODOS 2021 

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA 

COM O NOTION 
REMOTO TODOS 2021 

GERENCIAMENTO DE 

PROCESSOS: CONTROLE DE 

CUSTOS 

REMOTO TODOS 2021 

ORATÓRIA: A ARTE DE FALAR EM 

PÚBLICO 
REMOTO TODOS 2021 

COMO CALCULAR CUSTOS E 

PREÇOS EM UMA EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

REMOTO TODOS 2021 

AS VANTAGENS DA ENERGIA 

SOLAR E SUA UTILIZAÇÃO 
REMOTO TODOS 2021 

PANDEMIA E MEIO AMBIENTE - 

IMPACTOS MOMENTÂNEOS OU 

NOVA NORMALIDADE? 

REMOTO TODOS 2021 

ASFIXIOLOGIA FORENSE REMOTO TODOS 2021 

A ACUPUNTURA E AS PIC'S COMO 

RECURSO TERAPÊUTICO 
REMOTO TODOS 2021 

NEGOCIAÇÃO ESTRATÉGICA REMOTO TODOS 2021 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 

PROFISSIONAL 
REMOTO TODOS 2021 
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A IMPORTÂNCIA DO 

FARMACÊUTICO NA 

DISPENSAÇÃO DE MIP'S 

REMOTO TODOS 2021 

A IMPORTÂNCIA DO ESPORTE NO 

COMPORTAMENTO HUMANO 
REMOTO TODOS 2021 

 

CURSOS FÉRIAS GRATUITOS MODALIDADE CAMPUS ANO 

FAST ENGLISH BY FISK REMOTO TODOS 2021 

GESTÃO DE INDICADORES: COMO 

MEDIR QUALQUER COISA 
REMOTO TODOS 2021 

ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA 

E ELETROCARDIOGRAMA 
REMOTO TODOS 2021 

DOENÇA DE PARKINSON E 

EXERCÍCIOS FÍSICO 

REMOTO TODOS 2021 

CONSULTORIA 

ORGANIZACIONAL - COMO 

FAZER UM DIAGNÓSTICO  

EMPRESARIAL 

REMOTO TODOS 2021 

IDAS E VINDAS DAS TEORIAS DA 

APRENDIZAGEM PARA  

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

REMOTO TODOS 2021 

COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO 

NO MANEJO DE FERIDAS  

NEOPLÁSICAS 

REMOTO TODOS 2021 

NOVA NORMA SOBRE 

ROTULAGEM NUTRICIONAL 

REMOTO TODOS 2021 

SUS: PRINCÍPIOS, DIRETRIZES, 

AVANÇOS E DESAFIOS 

REMOTO TODOS 2021 

EXCEL DASHBOAD APLICADO A 

NEGÓCIOS 
REMOTO TODOS 2021 

SEXUALIDADE HUMANA: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

REMOTO TODOS 2021 

PROFISSIONAL AUTÔNOMO X 

HORA TRABALHADA  

COMO PRECIFICAR SEU SERVIÇO? 

REMOTO TODOS 2021 
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RELACIONAMENTOS 

INTERPESSOAIS NO AMBIENTE 

DE TRABALHO: CRIANDO UM 

AMBIENTE COLABORATIVO 

REMOTO TODOS 2021 

BRANDING E COMPORTAMENTO 

DO CONSUMIDOR 
REMOTO TODOS 2021 

FOOD DESIGN: IDENTIDADE DA 

COZINHA E VISÃO DE MERCADO 
REMOTO TODOS 2021 

BOAS PRÁTICAS NA ASSISTÊNCIA 

DE ENFERMAGEM ÀS PESSOAS 

COM QUEIMADURAS 

REMOTO TODOS 2021 

DESIGN THINKING REMOTO TODOS 2021 

VANTAGENS DA ENERGIA SOLAR 

E SUA UTILIZAÇÃO 

REMOTO TODOS 2021 

DESCOMPLICANDO A PLANILHA 

TACO: UTILIZAÇÃO DA TABELA 

DE COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS 

REMOTO TODOS 2021 

BASES CELULARES, 

MOLECULARES E IMUNOLOGIA 

DO CÂNCER 

REMOTO TODOS 2021 

FISIOTERAPIA E EVIDÊNCIAS 

CIENTÍFICAS 
REMOTO TODOS 2021 

GESTÃO DO CLIENTE: 

EXPERIÊNCIAS E RESULTADOS 
REMOTO TODOS 2021 

DECIFRANDO A LEI 14.176/2021-

ALTERAÇÕES DO BPC/LOAS:  

AVANÇOS OU RETROCESSOS? 

REMOTO TODOS 2021 

JORNADA DA RIQUEZA - BOLSA 

DE VALORES BÁSICO 
REMOTO TODOS 2021 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

PARA PEQUENAS E MÉDIAS 

EMPRESAS 

REMOTO TODOS 2021 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: 

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO NA 

ERA DA INCERTEZA 

REMOTO TODOS 2021 

ÁREAS DE ATUAÇÃO DO 

FISIOTERAPEUTA NA INDÚSTRIA 

REMOTO TODOS 2021 
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PROJETO DE PESQUISA: 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 
REMOTO TODOS 2021 

"O MARKETING PESSOAL: SUA 

IMAGEM É VOCÊ!" 
REMOTO TODOS 2021 

ELABORAÇÃO E FORMATAÇÃO 

DE CITAÇÃO E REFERÊNCIA DE  

TRABALHOS ACADÊMICOS 

REMOTO TODOS 2021 

SEGURANÇA DE DADOS NAS 

EMPRESAS 
REMOTO TODOS 2021 

DANÇAS FOLCLÓRICAS REMOTO TODOS 2021 

 

CURSOS GRATUITOS - EXPANDIR MODALIDADE CAMPUS ANO 

ÁLCOOL EM GEL OU ÁLCOOL TÓXICO? 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE CASOS 

DE REPERCUSSÃO OCORRIDOS EM 

FORTALEZA (CE) 

REMOTO TODOS 2021 

INTRODUÇÃO A CONTAGEM DE 

CARBOIDRATOS DO DIABETES 

MELLITUS 

REMOTO TODOS 2021 

CONSTRUINDO O TCLE – TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

REMOTO TODOS 2021 

EXCEL BÁSICO REMOTO TODOS 2021 

INTRODUÇÃO A LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO DART (FLUTTER) 
REMOTO TODOS 2021 

METODOLOGIA ÁGIL REMOTO TODOS 2021 

NOVIDADES DO PACOTE ANTICRIME 

ACERCA DAS PRISÕES 
REMOTO TODOS 2021 

NOVOS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS 

DE ALIMENTOS 
REMOTO TODOS 2021 

MANEJO DE DISPOSITIVOS 

INALATÓRIOS NO TRATAMENTO DE 

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

REMOTO TODOS 2021 

4Ps DA INOVAÇÃO REMOTO TODOS 2021 

FERRAMENTAS DE QUALIDADE – 5S REMOTO TODOS 2021 

OFICINA DE COMPETÊNCIAS EM 

PSICOLOGIA – INTERLIGANDO 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

PRÁTICAS 

REMOTO TODOS 2021 

ELABORAÇÃO DE PROJETO SOCIAL 

PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO 
REMOTO TODOS 2021 
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HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

APLICADO À NUTRIÇÃO 
REMOTO TODOS 2021 

DIREITO, TOLERÂNCIA, BEM-ESTAR E 

EVOLUÇÃO SOCIAL À LUZ DO 

ESTATUTO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

REMOTO TODOS 2021 

FORTALECIMENTO DO ASSOALHO 

PÉLVICO 
REMOTO TODOS 2021 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA: INVESTINDO 

EM TÍTULOS PÚBLICOS E AÇÕES 
REMOTO TODOS 2021 

INTRODUÇÃO A LICITAÇÃO LEI 8666 REMOTO TODOS 2021 

MARKETING EXPERIENCIAL E 

SENSORIAL NAS VENDAS 
REMOTO TODOS 2021 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E OS 

IMPACTOS ORGANIZACIONAIS 
REMOTO TODOS 2021 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMA – 

FERRAMENTA PDCA 
REMOTO TODOS 2021 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: 

CRIANDO  

UM AMBIENTE DE TRABALHO 

COLABORATIVO 

REMOTO TODOS 2021 

DOENÇAS INFLAMATÓRIAS 

 INTESTINAIS: MANEJO NUTRICIONAL 
REMOTO TODOS 2021 

IRPF 2021: APRENDA A FAZER SEU 

IMPOSTO DE RENDA 
REMOTO TODOS 2021 

AS NOVAS CONFIGURAÇÕES DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL PÓS REFORMA: 

SAIBA  

COMO FICA A SUA APOSENTADORIA 

REMOTO TODOS 2021 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

- FIIS 
REMOTO TODOS 2021 

MÍDIAS SOCIAIS APLICADAS A 

NEGÓCIOS 
REMOTO TODOS 2021 

ELETROTERAPIA E COSMETOLOGIA 

APLICADA À ESTÉTICA ÍNTIMA 
REMOTO TODOS 2021 

OS DIREITOS DO CONSUMIDOR E A 

TUTELA DA SAÚDE EM SITUAÇÃO 

PANDÊMICA 

REMOTO TODOS 2021 

O FARMACÊUTICO EM EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR NEONATAL 
REMOTO TODOS 2021 

MAPEAMENTO DE PROCESSOS COM 

BIZAGI 
REMOTO TODOS 2021 
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TREINAMENTO RESISTIDO. BASES 

BIOQUÍMICAS PARA A  

CONDUTA NUTRICIONAL. 

REMOTO TODOS 2021 

REABILITAÇÃO PÓS COVID-19: 

DESAFIOS DO PRESENTE, PERSPECTIVAS 

PARA O FUTURO 

REMOTO TODOS 2021 

PROCESSOS DE INCLUSÃO DA CRIANÇA 

NO ESPECTRO AUTISTA 
REMOTO TODOS 2021 

PSICOLOGIA DAS EMERGÊNCIAS E 

DESASTRES: HISTÓRICAS E PRÁTICAS 

EM PSICOLOGIA 

REMOTO TODOS 2021 

FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DO 

PROGRAMA AUTOCAD 
REMOTO TODOS 2021 

ESCRITA CIENTÍFICA NO TCC: 

PRIMEIROS PASSOS 
REMOTO TODOS 2021 

APLICABILIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO  

 NUTRICIONAL ORAL EM IDOSOS 
REMOTO TODOS 2021 

TERAPIA MANUAL E DOR CRÔNICA: 

UMA ABORDAGEM BASEADA EM 

NEUROCIÊNCIA 

REMOTO TODOS 2021 

PERCEPÇÃO DE CORPO NA SOCIEDADE 

DO CONSUMO:  

 QUE CORPO É ESSE? 

REMOTO TODOS 2021 

MELHORANDO O ESPAÇO DA SUA CASA REMOTO TODOS 2021 

AUTOCONHECIMENTO: UM PROCESSO 

DE INVESTIGAÇÃO  

 SOBRE SI MESMO 

REMOTO TODOS 2021 

NOÇÕES BÁSICAS DE POWER BI REMOTO TODOS 2021 

CONSTRUÇÃO DE IMAGEM PESSOAL 

PARA MÍDIAS SOCIAIS 
REMOTO TODOS 2021 

DESCOMPLICANDO O LINKEDIN REMOTO TODOS 2021 

OS DIREITOS DE PERSONALIDADE E A 

LEI GERAL DE  

 PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD): 

PRINCIPAIS ASPECTOS 

REMOTO TODOS 2021 

PSICOLOGIA DAS EMERGÊNCIAS E 

DESASTRES: HISTÓRICAS E PRÁTICAS 

EM PSICOLOGIA  

REMOTO TODOS 2021 

WORKSHOP: 5 PASSOS FUNDAMENTAIS 

PARA A ELABORAÇÃO DE UM TCC 
REMOTO TODOS 2021 

O USO DAS PEDRAS QUENTES E 

MASSAGEM NA ESTÉTICA. 
REMOTO TODOS 2021 
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PLANO DE SAÚDE E DIREITO DO 

CONSUMIDOR:  

 UM RAIO-X DESSA RELAÇÃO 

TUMULTUOSA. 

REMOTO TODOS 2021 

PESQUISA E PRÁTICA PARA 

METODOLOGIA DO  

 TRABALHO CIENTÍFICO 

REMOTO TODOS 2021 

REABILITAÇÃO DO COMPLEXO DO 

OMBRO 
REMOTO TODOS 2021 

AVALIAÇÃO FÍSICA BÁSICA REMOTO TODOS 2021 

EXCEL DASHBOARD REMOTO TODOS 2021 

CURSO BÁSICO DE EXAMES 

BIOQUÍMICOS 
REMOTO TODOS 2021 

TECIDO CONJUNTIVO E SUA RELAÇÃO 

COM A NUTRIÇÃO 
REMOTO TODOS 2021 

PRATICAS INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES EM SAUDE PICS NA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE, AUTOCUIDADO 

E BEM ESTAR 

REMOTO TODOS 2021 

NUTRIÇÃO ESCOLAR NA REDE PRIVADA 

DE ENSINO - POR ONDE COMEÇAR? 
REMOTO TODOS 2021 

COMO LIDAR COM LUTO E PERDAS? REMOTO TODOS 2021 

CONTABILIDADE PARA NÃO 

CONTADORES 
REMOTO TODOS 2021 

METABOLISMO DE CARBOIDRATOS 

PARA A PRÁTICA DO NUTRICIONISTA: 

DESVENDANDO O INDISPENSÁVEL 

REMOTO TODOS 2021 

ANESTESIA LOCAL EM ODONTOLOGIA REMOTO TODOS 2021 

PROJETO DE PESQUISA: PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO 
REMOTO TODOS 2021 

POR QUE É IMPORTANTE VACINAR MEU 

CÃO? 
REMOTO TODOS 2021 

FUNCIONAMENTO E IMPORTÂNCIA DA 

FARMÁCIA DO CENTRO CIRÚRGICO 
REMOTO TODOS 2021 

PROMOVENDO A SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL COM A REUTILIZAÇÃO DE 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

REMOTO TODOS 2021 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA 

PEQUENOS NEGÓCIOS 
REMOTO TODOS 2021 

DEPARTAMENTALIZAÇÃO E CUSTEIO 

ABC NA PRÁTICA 
REMOTO TODOS 2021 

GESTÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE REMOTO TODOS 2021 

GUIA TEÓRICO-PRÁTICO PARA 

AVALIAÇÃO DA DOR PAUTADA EM 

MECANISMOS NEUROFISIOLÓGICOS 

REMOTO TODOS 2021 
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CUIDADOS BÁSICOS COM IDOSOS 

ACAMADOS 
REMOTO TODOS 2021 

EXAMES LABORATORIAIS NA PRÁTICA 

CLÍNICA NUTRICIONAL: O QUE NÃO 

PODEMOS PERDER? 

REMOTO TODOS 2021 

TERAPIA DO ESPELHO COMO RECURSO 

TERAPÊUTICO EM PACIENTES COM 

SEQUELAS NEUROLÓGICAS DO TIPO 

HEMIPARÉTICO 

REMOTO TODOS 2021 

GESTÃO DE TAREFAS: NOTION BÁSICO REMOTO TODOS 2021 

DESMISTIFICANDO A COSMETOLOGIA 

NA TERAPIA CAPILAR 
PRESENCIAL TODOS 2021 

CUIDADOS PALIATIVOS E AS 

POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO 

PSICÓLOGO 

REMOTO TODOS 2021 

ABORDAGEM TERAPÊUTICA PARA 

DISFUNÇÕES DO CORE 
PRESENCIAL TODOS 2021 

INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA 

AMBIENTAL EM UMA PERSPECTIVA 

SOCIOAMBIENTAL: CONCEITOS, 

MÉTODOS E VIVÊNCIAS 

REMOTO TODOS 2021 

BANHO DE LUA PARA GESTANTES E 

LACTANTES 
PRESENCIAL TODOS 2021 

SE RELACIONANDO MELHOR COM CÃES 

E GATOS: CUIDADOS GERAIS 
REMOTO TODOS 2021 

FUNDAMENTOS DE FITOTERAPIA 

APLICADA À NUTRIÇÃO 
REMOTO TODOS 2021 

NOVAS APRENDIZAGENS NO ENSINO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR SEGUINDO 

A BNCC  

PRESENCIAL TODOS 2021 

CUSTO OPERACIONAL E HORA TÉCNICA 

- COMO CALCULAR? 
REMOTO TODOS 2021 

ABORDAGEM COMPORTAMENTAL NO 

TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS 
REMOTO TODOS 2021 

CRIANDO VALIDAÇÃO DE FORMULÁRIO 

UTILIZANDO JQUERY VALIDATE 
REMOTO TODOS 2021 

CULTIVO CELULAR APLICADO À 

PESQUISA DE NOVOS FÁRMACOS 
REMOTO TODOS 2021 

ATUALIZAÇÃO EM DESBRIDAMENTO E 

LIMPEZA DE FERIDAS COMPLEXAS 
REMOTO TODOS 2021 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

(LGPD) NA SAÚDE 
REMOTO TODOS 2021 

RESPOSTAS RÁPIDAS NA 

RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR 
REMOTO TODOS 2021 
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AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DA 

INFECÇÃO E BIOFILMES EM LESÕES DE 

PELE 

REMOTO TODOS 2021 

FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS E DA 

INTELIGÊNCIA COMERCIAL NOS 

PROCESSOS DE VENDAS 

REMOTO TODOS 2021 

OS DESAFIOS DA DIVERSIDADE E 

INCLUSÃO NAS ORGANIZAÇÕES 
REMOTO TODOS 2021 

SUPLEMENTAÇÃO E EVIDÊNCIAS 

CIENTÍFICAS APLICADAS AO ESPORTE 
REMOTO TODOS 2021 

ATUALIZAÇÃO EM LESÕES DE PELE E 

COBERTURAS 
REMOTO TODOS 2021 

MINHA CADELA VAI TER 

FILHOTINHOS... E AGORA? 
REMOTO TODOS 2021 

PROGRAMAÇÃO PYTHON DO BÁSICO AO 

AVANÇADO 
REMOTO TODOS 2021 

A AÇÃO POPULAR CONSTITUCIONAL 

PARA A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 

DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

CULTURAL – INSTRUMENTO DA 

CIDADANIA 

REMOTO TODOS 2021 

FISIOTERAPIA NO CÂNCER DE MAMA 

NOS TRÊS NIVEIS DE ATENÇÃO 
REMOTO TODOS 2021 

AROMATERAPIA EM GRUPOS 

VULNERÁVEIS 
REMOTO TODOS 2021 

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA DE 

PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM 

BIM  

PRESENCIAL TODOS 2021 

TRANSTORNOS PSIQUICOS 

RELACIONADOS AO CICLO GRAVÍDICO 

PUERPERAL 

REMOTO TODOS 2021 

NOVAS APRENDIZAGENS NO ENSINO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR SEGUINDO 

A BNCC  

PRESENCIAL TODOS 2021 

PRÁTICA DA ANÁLISE DAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
PRESENCIAL TODOS 2021 

ATENDIMENTO NUTRICIONAL NO 

GRUPO MATERNO INFANTIL 
REMOTO TODOS 2021 

ENFERMEIRO EMPREENDEDOR? É 

POSSÍVEL! 
REMOTO TODOS 2021 

MITOS E VERDADES SOBRE A CARNE DE 

PORCO 
REMOTO TODOS 2021 

PRÁTICA DA ANÁLISE DAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
REMOTO TODOS 2021 

AROMATERAPIA E O FEMININO  PRESENCIAL TODOS 2021 
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ESTUDO PRELIMINAR PARA 

ARQUITETURA E ENGENHARIA DE 

PROJETOS EM BIM  

PRESENCIAL TODOS 2021 

VISUAL LAW: MITOS E 

FUNCIONALIDADES  
REMOTO TODOS 2021 

MODELAGEM DE PROCESSOS COM 

BIZAGI 
REMOTO TODOS 2021 

 

 

Resultados da autoavaliação dos itens do eixo 3 

 

Em seguida mostraremos os quesitos avaliados pelos discentes, docentes e técnicos 

administrativos e seus resultados relativos ao EIXO 3 – Políticas Acadêmicas. Logo após os 

resultados gerais, apresentados através de gráficos, teceremos algumas análises. 

 

Os quesitos avaliados no EIXO 3 foram: 

 

1) A comunicação com a comunidade EXTERNA (Ouvidoria, site, atendimento, 

propaganda, mensagens, redes sociais) referente à divulgação dos cursos, da extensão, da pesquisa, 

dos mecanismos de transparência, é: 

2) A comunicação com a comunidade INTERNA (Ouvidoria, murais, recepção, 

mensagens, redes sociais, TV’s), referente à divulgação dos cursos, da extensão, da pesquisa, dos 

mecanismos de transparência, é: 

3) Quanto às ações de estímulo à participação em eventos (Conexão, congressos, 

seminários, palestras, visitas técnicas a empresas etc) e às produções acadêmicas (Revista 

Científica própria: Diálogos Acadêmicos); incentivo a publicações científicas, didático 

pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais; bolsa de pesquisa/iniciação científica; grupos de 

pesquisa), as atividades da IES são: 

4) Quanto aos programas de apoio aos estudantes e professores: Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico, Unifametro Carreiras, Programas de Acessibilidade, Nivelamento e Monitoria, 

da IES, são implementados de maneira: 

5) As ações de incentivo e apoio à sua prática profissional, inserção no mercado de 

trabalho, preparação para o mundo profissional, a atuação da IES é: 

Gráfico 10: Avaliação Eixo 3, Discente, Docentes e Técnico-administrativos – Triênio 2019-2021 
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           A análise do gráfico acima evidencia a avaliação positiva de discentes, docentes e 

técnicos administrativos, em relação aos itens avaliados no Eixo 3. Os conceitos, estão 

concentrados acima de 3, numa escala de 1 a 5, onde a satisfação máxima é o 5, o que traduz 

uma avaliação positiva. Esse resultado retrata a aprovação dos trabalhos que estão sendo 

desenvolvidos nos setores responsáveis pela implementação das ações, dos programas de apoio 

aos estudantes, a comunicação interna e externa, como também indicam a eficácia das ações de 

melhoria da Unifametro nesse indicador. 

O planejamento das ações acadêmicas traduz a evolução do Eixo 3, na evolução positiva 

dos resultados. Nos anos de 2020-2021, foi um ano atípico para o mundo, acometido de uma 

pandemia, onde os desafios foram maiores para toda a comunidade acadêmica, contudo, obteve-

se um excelente êxito nas ações com os alunos, corpo docente e técnico administrativo no tocante 

as ações que diz respeito ao eixo acima avaliado, pelo engajamento de todos por um propósito 

maior, formar para transformar.  

 

5.4. EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO: 

 

O Plano de Carreira Docente foi implantado em 2016. A Faculdade Unifametro 

Maracanaú iniciou suas atividades no município de Maracanaú no segundo semestre de 2018, 

desde então estuda melhorias nos parâmetros de progressão da carreira docente. 
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Para o intento, contratou banca especializada de outro Estado. As melhorias estão 

sendo construídas visando oferecer um serviço educacional cada vez mais qualificado.   

Os Atuais: Plano de Carreira Docente e Plano de Cargos do Pessoal Técnico-

Administrativo, implementado em 2016 preveem promoção por desempenho e progressão por 

antiguidade.  

No segundo semestre de 2018, a Faculdade Unifametro Maracanaú realizou novas 

contratações e implementou um plano de melhoria salarial. 

 

Quadro 19 

Técnico- 

administrativo 

Maio/2018 a 

dezembro/2018 

Janeiro/2019 a 

dezembro/2019 

Janeiro/2020 a 

dezembro/2020 

Janeiro/2021 a 

dezembro/2021 

Quantidade de 

funcionários 

admitidos 

8 19 3 2 

Quantidade de 

funcionários 

com aumento 

salarial 

0 2 6 0 

Funcionários 

Fametro 

Maracanaú 

promovidos 

1 2 6 0 

Total 9 23 15 2 

 

Quadro 20 

Docentes Maio/2018 a 

dezembro/201

8 

janeiro/2019 a 

dezembro/201

9 

Janeiro/2020 a 

dezembro/202

0 

Janeiro/2021 a 

dezembro/2021 

Quantidade de 

docentes 

admitidos  

16 86 24 8 
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Aumento de 

hora aula 

0 0 7,62%* 3,40%** 

Quantidade de 

promoções por 

aumento de 

titulação  

3 3 - - 

Quantidade de 

docentes com 

aumento 

salarial  

3 3 5 2 

 

*Aumento com a média salarial entre os valores R$ 27,14, R$ 39,72 e R$ 54,29. Sendo este 

último valor permanecendo o mesmo, uma vez que o valor da hora-aula de R$43,00 foi 

unificado para todas filiais. 

**Aumento salarial com o dissídio coletivo de 3,40%, passando a hora-aula de R$43,00 para 

R$ 44,46. 

O Plano de Capacitação do Corpo Social da Faculdade Unifametro Maracanaú foi 

estruturado com os seguintes objetivos gerais: melhoria na eficiência, eficácia e qualidade dos 

serviços prestados.  

Os objetivos específicos do Plano de Capacitação referido são:  

Ofertar atividades de capacitação com vistas a alinhar as competências do corpo 

social aos objetivos institucionais; 

Contribuir para o desenvolvimento integral do colaborador e, consequentemente, 

para a melhoria na qualidade do trabalho. 

O corpo docente e técnico administrativo da Faculdade Unifametro Maracanaú são 

contratados de acordo com as normas constantes nos respectivos Planos de Carreira e legislação 

vigente - CLT. 
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               Organização e gestão da Instituição  

 

Em 2018, marcando o início de suas atividades em Maracanaú, com o objetivo de 

manter a qualidade e a eficiência dos serviços prestados pelas áreas acadêmica e administrativa, 

a Faculdade Unifametro Maracanaú realizou alterações em sua estrutura organizacional. As 

principais alterações foram a criação de uma Diretoria para o apoio e o gerenciamento dos 

coordenadores de curso, a criação do setor de Acolhimento ao Discente, a reestruturação do 

Setor de call center, implantação do CRM, modernização do marketing com foco em gestão por 

dados, reestruturação do setor de Recursos. 

 

 

Sustentabilidade Financeira 

 

A mantenedora da Faculdade Unifametro Maracanaú busca sempre aprimorar sua 

política de captação e alocação de recursos objetivando a concretização do seu projeto de 

expansão. 

A avaliação da sustentabilidade financeira da instituição permite uma análise da 

capacidade de gestão e administração do orçamento, com vistas ao direcionamento das políticas e 

estratégias de gestão acadêmica, que deve estar alinhada com a gestão financeira. Tal medida torna 

exequíveis programas ligados à área acadêmica, evitando atritos entre os dois segmentos. 

Registra-se ainda, a atualização constante dos equipamentos necessários para o 

desenvolvimento do Projeto Pedagógico Institucional, que exige uma política de atualização do 

espaço físico das instalações da IES. 

A racionalização na administração dos recursos permite que a Faculdade Unifametro 

Maracanaú destine em seu orçamento recursos para: construção e aquisição de estrutura física, 

capacitação dos corpos técnico-administrativo e docente; participação em eventos por professores 

e alunos; programas de extensão, monitoria e iniciação científica e outras atividades acadêmicas, 

em consonância com o PDI. 
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Resultados da autoavaliação dos itens do eixo 4 

 

Em seguida mostraremos os quesitos avaliados pelos discentes, docentes e técnicos 

administrativos e seus resultados relativos ao EIXO 4 – Políticas de Gestão. Logo após os 

resultados gerais, apresentados através de gráficos, teceremos algumas análises. 

 

Os quesitos avaliados no Eixo 4 – Políticas de gestão foram: 

 

1) Considerando os aspectos de organização, informatização, agilidade no 

atendimento e disponibilização de documentos, como você avalia o setor Biblioteca; 

2) Considerando os aspectos de organização, informatização, agilidade no 

atendimento e disponibilização de documentos, como você avalia a Coordenação de Cursos; 

3) Considerando os aspectos de organização, informatização, agilidade no 

atendimento e disponibilização de documentos, como você avalia a Diretoria Acadêmica; 

4) Considerando os aspectos de organização, informatização, agilidade no 

atendimento e disponibilização de documentos, como você avalia a Diretoria Administrativo-

Financeira; 

5) Considerando os aspectos de organização, informatização, agilidade no 

atendimento e disponibilização de documentos, como você avalia a Diretoria Geral: 

6) Considerando os aspectos de organização, informatização, agilidade no 

atendimento e disponibilização de documentos, como você avalia a Marketing (site, redes sociais, 

propagandas): 

7) Considerando os aspectos de organização, informatização, agilidade no 

atendimento e disponibilização de documentos, como você avalia o Unifametro Carreiras: 

8) Considerando os aspectos de organização, informatização, agilidade no 

atendimento e disponibilização de documentos, como você avalia a Recepção / Call Center/ Quero 

Ser Aluno: 

9) Considerando os aspectos de organização, informatização, agilidade no 

atendimento e disponibilização de documentos, como você avalia a Atendimento ao Aluno/ Apoio 

coordenações: 
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Eixo 4
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10) Considerando os aspectos de organização, informatização, agilidade no 

atendimento e disponibilização de documentos, como você avalia o Setor Financeiro 

(PROUNI/FIES): 

11) Considerando os aspectos de organização, informatização, agilidade no 

atendimento e disponibilização de documentos, como você avalia o NUP (Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico): 

12) Considerando os aspectos de organização, informatização, agilidade no 

atendimento e disponibilização de documentos, como você avalia o NEAD (Núcleo de Educação 

a Distância): 

13) Considerando os aspectos de organização, informatização, agilidade no 

atendimento e disponibilização de documentos, como você avalia o NERS (Núcleo de Extensão e 

Responsabilidade Social): 

14) Considerando os aspectos de organização, informatização, agilidade no 

atendimento e disponibilização de documentos, como você avalia o COOPEM (Monitoria e 

Iniciação científica): 

15) Considerando os aspectos de organização, informatização, agilidade no 

atendimento e disponibilização de documentos, como você avalia o Núcleo de Tecnologia da 

Informação-NTI (Portal/Wifi): 

16) Considerando os aspectos de organização, informatização, agilidade no 

atendimento e disponibilização de documentos, como você avalia o Recursos Humanos/ 

Departamento Pessoal: 

 

Gráfico 11: Avaliação Eixo 4, Discente, Docentes e Técnico-administrativos- triênio 2019-2021.
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                A avaliação do item foi positiva e deve-se, entre outras ações, a realização de eventos 

contínuos e sistemáticos de qualificação para os gestores acadêmicos.  

Mantém-se em aproximadamente a nota maior que 3, numa escala de valores ente 1 a 5, 

onde a satisfação máxima concentra-se no 5, da aprovação das políticas de gestão.  

Estes setores de apoio são de grande importância, dado que avalia constantemente a 

viabilidade financeira da instituição e dá celeridade à realização de programas e ações, através de 

análise de solicitações e encaminhamentos à mantenedora. Os colaboradores do setor são 

beneficiados com programas de capacitação profissional para atendimento ao cliente interno e para 

utilização de inovações tecnológicas que agilizem e promovam melhoria no seu trabalho.  

Os resultados do processo de autoavaliação do triênio revelam que a comunidade 

acadêmica aprova os serviços prestados pelos setores de recepção/atendimento ao aluno, 

marketing, carreiras, secretaria acadêmica e Núcleo de Tecnologia da Informação. Tais setores 

conquistaram sua aprovação na avaliação realizada. A percepção social de que a Unifametro prima 

pelo atendimento ao corpo discente faz com que a Instituição seja o destino de muitos alunos 

transferidos de outras IES.   

Os resultados muito bons não impedem que a CPA volte o olhar para os indicadores que 

receberam maior incidência de avaliações “insuficiente”. Ao fim deste relatório, a CPA faz 

recomendações para melhoria contínua dos indicadores avaliados.  

 

5.5. EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação. 

A Instituição planeja durante o período de vigência do PDI a expansão da infraestrutura física 

e instalações acadêmicas, de forma a adequá-las às necessidades dos cursos existentes e dos 

cursos a serem instalados de acordo com sua política de crescimento, suas metas e objetivos. 

Os quadros seguintes demonstram o processo de expansão: 

 

Quadro 21: Projeto de Expansão 

FACULDADE UNIFAMETRO MARACANAÚ  

Dependência  Quantidade  Área (m²)  2019 2020  2021  2022 

Área de lazer  2 500 3 3 3 3 
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Auditório  1 200 2 2 2 2 

Banheiros  4 300 06 06 10 10 

Biblioteca  1 300 1 1 1 1 

Biblioteca - Salas p 

estudo individual  

1 50 1 1 1 1 

Biblioteca - Salas p 

estudo em grupo  

3 39 3 3 3 3 

Estacionamento  1 100 1 1 1 1 

Gabinetes de Docentes 

em Tempo Integral  

13 80 13 13 13 13 

Instalações 

Administrativas  

3 200 3 3 3 3 

Laboratórios de 

Informática  

2 110 2 2 2 2 

Lanchonete  1 80 2  2 2 

Salas de aula  21 1.300 31 31 31 31 

Salas de Coordenação  4 140 7 7 7 7 

Salas de Docentes  1 80 1 1 1 1 

 

             

               Biblioteca  

 

No ano de 2021 a biblioteca Unifametro Maracanaú contava com acervo de 1.294 títulos 

e 7.433 exemplares entre obras de referência (atlas, dicionários, enciclopédias, folhetos e 

manuais), obras de conhecimentos gerais e específicos, periódicos (nacionais e internacionais). 

A biblioteca atendeu ano em questão 04 Cursos: Administração, Engenharia da Produção, 

Enfermagem e Direito.  

Gráfico 12: Acervo da Biblioteca 

2021 

CAMPUS TÍTULOS EXEMPLARES 

MARACANAÚ 1.294 7.433 
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Quantitativo de Empréstimos 

O empréstimo domiciliar, dentre os demais serviços oferecidos (consulta local, salas de estudo, 

biblioteca online e etc.), é o serviço de maior procura na biblioteca. Em 2021 tivemos um total 

de 636 empréstimos realizados e uma média mensal de 53. 

2021 

CAMPUS EMPRÉSTIMOS MÉDIA MENSAL 

MARACANAÚ 636 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro seguinte registra as metas de expansão do acervo para o período de 2019 -2022. 
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Quadro 22: 

Descrição 2019 2020 2021 2022 

Livros e materiais bibliográficos 6.949 7.100 7.433 7.804 

Biblioteca Virtual  0 0 1 1 

Bases de Dados 1 1 1 1 

 

 

Dispomos de assinatura da Base de Dados Ebsco Host, que apresenta mais de 2300 

títulos de periódicos científicos, revistas informativas, publicações comerciais e newswire. O 

aluno possui acesso ininterrupto através de link no site da Instituição.  

O usuário da biblioteca também pode contar com plataforma Minha Biblioteca que conta com 

mais de 10.000 títulos de livros online que contemplam as mais variadas áreas do conhecimento. 

  

Resultados da autoavaliação dos itens do eixo 5 

 

Em seguida mostraremos os quesitos avaliados pelos discentes, docentes e técnicos 

administrativos e seus resultados relativos ao EIXO 5 – Infraestrutura. Logo após os resultados 

gerais, apresentados através de gráficos, teceremos algumas análises. 

 

Os quesitos avaliados foram: 

 

A atualização do acervo da biblioteca é: 

1) Considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação, avalie: Biblioteca 

2) Considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação, avalie: Salas de aula 

3) Considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação, avalie: Auditórios 

4) Considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação, avalie: Sala de professores 
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5) Considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação, avalie: Espaços para atendimento 

aos alunos 

6) Considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação, avalie: Sala da CPA 

7) Considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação, avalie: Sala da Ouvidoria 

8) Considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação, avalie: Banheiros 

9) Considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação, avalie: Laboratórios 

10) Considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação, avalie: Recursos de tecnologias de 

informação e comunicação (data show, softwares acadêmicos, etc) 

11) Considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação, avalie: Espaços de convivência  

12) Considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação, avalie: Cantinas 

13) Considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação, avalie: Gabinete/ Estação de 

trabalho para professores em tempo integral. 

 

Gráfico 13: Avaliação Eixo 5, Discentes, Docentes e Técnico-administrativos- triênio 2019-2021 
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As salas de aula, local onde são desenvolvidas a maioria das atividades ligadas à 

preleção de aulas, são muito bem avaliadas pela comunidade acadêmica.  

As salas de aula da Unifametro, são climatizadas, com cadeiras acolchoadas, com data 

show e todas com capacidade para mais de 50 alunos, um padrão excelente de qualidade para todos 

os campi.  

No que concerne às estruturas de auditório, salas de professores, espaço de atendimento 

aos discentes, banheiros, laboratórios de informática, recursos de tecnologia da informação e 

espaços de convivência, as avaliações positivas concentrando-se na nota acima de 3, numa escala 

de 1 a 5, onde  a satisfação máxima é o 5 das opiniões, o que revela o reconhecimento por parte 

da comunidade acadêmica de que a Unifametro cultiva um patamar elevado de qualidade, bem 

como do investimento contínuo da estrutura física. Esse conceito vem aumentando ao longo dos 

anos 2019-2021 como mostra o gráfico acima, para isso foram desenvolvidas várias ações da parte 

da infraestrutura, essas melhorias são divulgadas aos alunos e toda a comunidade acadêmica 

através das nossas redes sociais, site e selo da CPA. 

 

Embora a avaliação do eixo como um todo e dos indicadores, individualmente, seja 

positiva, a CPA identificou os indicadores que tiveram maior incidência de avaliações entre todos 

os indicadores avaliados. A CPA faz recomendações para melhoria dos indicadores abaixo 

apontados no final deste relatório.  

 

5.6. DISCENTES AVALIAM: DOCENTES, CURSO, AUTOAVALIAÇÃO 

 

Avaliação do Corpo docente 

 

Os quesitos avaliados foram: 

1) Apresenta clareza, organização e sequência lógica dos conteúdos ministrados. 

2) Apresenta o plano de ensino contendo: objetivos, procedimentos de ensino e 

avaliação, conteúdos e bibliografia da disciplina. 

3) Cumpre o plano de ensino da disciplina. 

4) Comenta e analisa os resultados da avaliação como oportunidade de aprendizado 

e aprofundamento dos conteúdos. 



 
Faculdade Unifametro Maracanaú 

Credenciada pela Portaria MEC Nº 88, de 30.01.2014, D.O.U. de 31.01.2014 

 

74 

4,27

4,32

4,51

4,36

4,44

4,38

2019.1 2019.2 2020.1 2020.2 2021.1 2021.2

DOCENTE PELO DISCENTE

5) Conduz a aula de forma dinâmica e promove atividades que estimulam a 

participação dos alunos. 

6) Domina o conteúdo da disciplina. 

7) É pontual no início e término do período das aulas. 

8) Estabelece relações entre teoria e prática profissional. 

9) Estabelece um bom relacionamento com os alunos. 

10) Realiza avaliação coerente com os conteúdos da disciplina. 

11) Utiliza recursos didáticos necessários a melhor assimilação de conteúdo. 

 

Gráfico 14: Avaliação do Corpo Docente pelo Corpo Discente – Geral – triênio 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do triênio, percebe-se uma excelente avaliação por parte dos alunos em relação 

ao corpo docente. 

As notas avaliadas foram acima de quatro, numa escala de 1 a 5, onde o 5 é a satisfação 

máxima.  

As ações realizadas no tocante aos indicadores mencionados pelos alunos nas avaliações 

são realizadas durante o semestre e nos encontros pedagógicos, são abordados temas relacionados 

aos indicadores avaliados para melhorar os índices ora avaliados , tais como capacitações, cursos 

e treinamentos com desenvolvimento de habilidades e práticas inovadoras para os docentes Ex: 

Design De Aprendizagem, Personal Branding na docência, Design Thinking, Sala de aula 
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4,01

4,26
4,32

4,37

2019.1 2019.2 2020.2 2021.2

AVALIAÇÃO DE CURSO - MARACANAÚ 

invertida, Comunicação Empática, Storytelling e Gamification, Ensino Híbrido, Produtividade e 

Gestão do Tempo. Atividades como oficinas e visitas técnicas, curso expandir, entre outros. 

 

 

Avaliação dos Cursos 

 

Os quesitos avaliados foram: 

 

1) O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é um documento que define os objetivos 

do curso, o perfil profissional dos egressos (competências e habilidades), a matriz curricular com 

as disciplinas e conteúdo, a carga horária, as aulas teóricas e as práticas, entre outros. Nesse 

contexto, como você considera o PPC do seu curso? 

2) Como você considera o currículo do seu curso em relação à sua formação para 

atuação no mercado de trabalho? 

3) As atividades desenvolvidas em seu curso priorizam a integração entre a teoria 

e a prática? 

4) O currículo do seu curso está em sintonia com a sua expectativa de formação 

profissional? 

 

Gráfico 15: Avaliação dos cursos – triênio 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No questionário de Avaliação do Curso, realizada pelo corpo discente, percebe-se que 

a nota geral numa escala de 1 a 5, onde o 5 é a satisfação máxima, permaneceram concentrados 
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em maior que 4, no total de respondentes.  A percepção de satisfação é notória pelo que visualiza-

se no gráfico acima, durante o triênio 2019-2021. 

Os indicadores são trabalhados e disseminados entre as coordenações de curso e alunos. 

  

 

Avaliação do Desempenho da Coordenação do Curso 

 

Os quesitos avaliados foram: 

 

1) Atendimento e resolução às demandas apresentadas 

2) Cortesia e presteza no atendimento 

3) Mantém bom relacionamento e interage de forma efetiva com os alunos 

4) Acessibilidade da coordenação 

5) Satisfação geral em relação ao desempenho da coordenação 

 

 

Gráfico 16: Avaliação do Desempenho da Coordenação dos Cursos – triênio 2019-2021 
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AVALIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO - MARACANAÚ



 
Faculdade Unifametro Maracanaú 

Credenciada pela Portaria MEC Nº 88, de 30.01.2014, D.O.U. de 31.01.2014 

 

77 

No questionário de Autoavaliação das Coordenações dos Cursos, realizado pelo corpo 

discente, percebe-se destacada satisfação dos alunos em relação aos itens avaliados nos anos de 

2019-2021. A nota geral é maior que 4, numa escala de 1 a 5, onde o 5 é a satisfação máxima. 

Nesse contexo, observa-se que a média geral foi de 4,15 no último semestre. A justificativa para a 

melhoria iniciou no ano de 2018, com foco nos feedbacks aos coordenadores de curso pela reitoria, 

em relação ao seu desempenho pelos alunos, professores e demandas no âmbito da IES. 

De acordo com as respostas as coordenações de curso são acessíveis às demandas e ao 

atendimento aos alunos. Todos possuem horários para atendimento e plano de trabalho com vistas 

a gestão. 

 

6. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES: 

 

Este capítulo analisa os dados apresentados, mostrando como os processos de 

autoavaliação auxiliaram na melhoria da Instituição em todos os seus aspectos, considerando o 

que ainda deve ser melhorado e como pode ser melhorado. 

Os resultados do processo de autoavaliação institucional conduzido pela CPA, 

juntamente com os resultados obtidos pela Instituição nas avaliações externas permitem afirmar 

que a Faculdade Unifametro Maracanaú cada vez mais se consolida como instituição de ensino 

superior comprometia com a qualidade do ensino e com a formação de cidadãos. 

 

6.1. DIAGNÓSTICO DA INSTITUIÇÃO:  

 

O diagnóstico institucional apresenta a realidade da instituição em um dado momento, 

guardando sempre a perspectiva do contexto histórico, da evolução institucional. 

Ao mesmo tempo, a perspectiva do futuro, da possibilidade de mudanças, de melhorias, 

de superação e consolidação dos aspectos positivos da instituição, é parte constituinte deste 

diagnóstico.  

 

6.2. AVANÇOS E DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS: 

 

No que diz respeito ao Planejamento e Avaliação Institucional (Eixo 1), percebe-se 

claramente o conhecimento e reconhecimento do papel e da atuação da CPA por todos os 

segmentos da comunidade acadêmica.  Os resultados deste eixo mostram que as notas gerais dos 



 
Faculdade Unifametro Maracanaú 

Credenciada pela Portaria MEC Nº 88, de 30.01.2014, D.O.U. de 31.01.2014 

 

78 

segmentos avaliadores, concentraram-se maior que 3, numa escala de 1 a 5, onde o 5 representa a 

satisfação máxima. Esses resultados traduzem bem o esforço da CPA em criar e consolidar uma 

cultura avaliativa na Instituição. 

As ações de melhorias são evidenciadas através dos resultados das avaliações, atestando 

o compromisso e a qualidade da Faculdade Unifametro Maracanaú com o seu processo avaliativo.  

Contudo, a melhoria nesse desempenho pode e deve ser cada vez mais eficaz, através 

da intensificação da divulgação dos resultados e o planejamento das ações com a gestão. Especial 

atenção em relação à percepção das ações de melhorias. 

O desempenho da Faculdade Unifametro Maracanaú na avaliação externa, em termos 

de avaliação in loco, manteve, o padrão de conceitos 4 e 5 nas últimas visita in loco  no ano de 

2021, conforme quadro 2 , o que mostra a excelência na qualidade dos serviços prestados pela IES.   

Os resultados das avaliações do Eixo 2 (Desenvolvimento Institucional) e do Eixo 3 

(Políticas Acadêmicas) mostram que as notas gerais dos segmentos que o avaliaram, foram 

maiores que 3, numa escala de 1 a 5, onde o 5 é a satisfação máxima. Esse padrão traduz a 

ampliação e consolidação dos programas e políticas institucionais, com especial atenção ao 

programa de Responsabilidade Social, e aos programas de Apoio ao Estudante. 

Os resultados das avaliações das Políticas de Gestão (Eixo 4) realizadas pelos 

seguimentos que o avaliaram revelam que a comunidade acadêmica aprova os serviços prestados 

pelos setores de recepção/atendimento ao aluno, marketing, carreiras, secretaria acadêmica e 

Núcleo de Tecnologia da Informação. Estes resultados resultaram na elaboração de Planos de Ação 

com o RH para maior investimento em treinamentos de pessoal. Na avaliação de 2021, os índices 

apontados, nos mostraram uma melhoria considerável na satisfação do aluno, docentes e técnicos 

administrativos, isso mostra o resultado elaborado pela gestão em conformidade com ações do RH. 

Contudo, apesar das melhorias apontadas nos índices, precisamos manter esse índice de satisfação. 

Em 2020, foi ampliado o atendimento via chat e Whatsapp para aluno. 

 No quesito do Núcleo de Tecnologia da Informação, houve um avanço na divulgação 

dos serviços ofertados pelo setor, na disseminação das melhorias conquistadas em termos 

expansão do Wifi nos campus e melhorias efetivas no portal do aluno, esse índice melhorou nesses 

conceitos, com base na ação de divulgação. 

Em 2021, foi reforçado diversas ações de alinhamento e constantes ações de 

planejamento, controle e acompanhamento foram desenvolvidos para detectar e corrigir eventuais 

falhas e propor melhorias, visando a melhoria continua dos serviços prestados pela Unifametro. 

Algumas ações implantadas e implementadas:  
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Nova Intranet; Novo aplicativo para o aluno; Automatização do e-mail institucional 

Aluno; 

Disponibilização do Office 365 para o Aluno / professor; TV Corporativa / Vídeo Wall. 

 

Nas avaliações do Eixo 5 (Infraestrutura Física), as respostas estão entre os conceitos 

maior que 3, numa escala de 1 a 5 onde satisfação máxima é o 5. No que concerne às estruturas de 

auditório, salas de professores, espaço de atendimento aos discentes, banheiros, laboratórios de 

informática, recursos de tecnologia da informação e espaços de convivência, as avaliações 

positivas, o que revela o reconhecimento por parte da comunidade acadêmica de que a Unifametro 

cultiva um patamar elevado de qualidade, bem como do investimento contínuo da estrutura física.  

No último triênio diversas ações de alinhamento foram desenvolvidas para detectar e 

corrigir eventuais falhas e propor melhorias no tocante as avaliações realizadas pela CPA em 

consonância com a diretoria geral, coordenações de cursos e ADE – Assessoria de 

Desenvolvimento Educacional. 

 

6.3. METAS ALCANÇADAS, DE ACORDO COM O PDI 

 

Ao passar pelo segundo ano do período do PDI 2015-2019, cuja vigência foi atualizada 

para PDI 2018-2022, destaca-se o cumprimento das metas abaixo listadas, sem prejuízo das outras 

metas registradas no vetusto PDI: 

 

Quadro 23: Metas alcançadas PDI. 

Metas Prazo inicial Prazo final Acompanhamento 

Garantir que as pesquisas da CPA 

tenham como sujeitos os 3 segmentos da 

comunidade acadêmica e contemplem as 10 

dimensões do SINAES. 

2015.1 2019.2 
 

ATENDIDO 

Estabelecer, anualmente, o 

calendário do ciclo de avaliação. 
2015.1 2019.1 ATENDIDO 

Garantir que as críticas das 

avaliações internas e externas subsidiem plano 

anual de atividades, previsto no inciso V, art. 13 

do Regimento Interno. Garantir que o referido 

plano anual de atividades guarde coerência com 

o PDI 2015-2019. 

2015.1 2019.1 
 

ATENDIDO 

Confeccionar o selo CPA, sinal que 

divulga as melhorias conquistadas através da 

autoavaliação promovida pela CPA. 

2016.1 2016.1 
 

ATENDIDO 
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Estabelecer e formalizar fluxograma 

que ilustre o processo desde os resultados das 

avaliações até o planejamento institucional. 

2016.1 2016.1 
 

ATENDIDO 

Elaborar, anualmente, o Relato 

Institucional, nos termos da NOTA TÉCNICA 

INEP/DAES/CONAES N. 62. O Relato deve, 

entre outras questões, abordar como as 

avaliações internas e externas direcionam a 

gestão da Faculdade Unifametro Maracanaú. 

2017 2019.1 
 

ATENDIDO 

Acompanhar, permanentemente, a 

evolução institucional, tendo como parâmetro as 

avaliações internas e externas. 

2015.1 2019.2 
 

ATENDIDO 

Garantir que as críticas da CPA 

sejam registradas no PDI 2015-2019 e orientem 

a gestão da Faculdade Unifametro Maracanaú. 

2015.1 2019.2 
 

ATENDIDO 

Ao fim de cada avaliação, enviar o 

resumo dos resultados para o setor de 

Marketing, para fins de divulgação. 

2015.1  2019.2 ATENDIDO 

Zelar pela manutenção das 

instalações administrativas em condições 

excelentes, em relação aos aspectos: quantidade, 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação. 

2015.1  2019.2 ATENDIDO 

Divulgar os resultados da CPA, no 

mínimo, nos seguintes recintos: salas de 

professores; WC's; setor financeiro; secretarias 

acadêmicas; bibliotecas; flanelógrafos e área de 

convivência. 

2015.1 2019.2 
 

ATENDIDO 

Garantir que o relatório da CPA 

apresente resultados, análises, reflexões e 

proposições de forma excelente para subsidiar 

planejamento e ações. Padronizar relatório da 

CPA, de forma que ele sempre contemple esses 

aspectos. 

2015.1 2015.1 
 

ATENDIDO 

Estabelecer e formalizar fluxograma 

que ilustre o processo desde os resultados das 

avaliações até o planejamento institucional. 

2016.1 2016.1 
 

ATENDIDO 

Revisar as políticas de extensão da 

Faculdade para que haja: coerência com 

objetivos, missão e visão institucionais; 

articulação com o regulamento das atividades de 

extensão e responsabilidade social da Faculdade; 

coerência com realidade socioeconômica da área 

de abrangência da Faculdade. 

2016.2 2016.2 

 

 

 

ATENDIDO 

Garantir que as políticas de pesquisa 

da Faculdade guardem coerência com objetivos, 

missão e visão institucionais; levem em 

consideração os resultados das avaliações; 

articulem-se com a realidade socioeconômica da 

área de abrangência da Faculdade e com as 

atividades já desenvolvidas pela Instituição. 

2016.2 2016.2 

 

 

 

ATENDIDO 

Garantir a atuação da CPA na pós-

graduação, tendo os cursos de graduação como 

parâmetro. 

2016.2 2016.2 

 

 

 

ATENDIDO 
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Remeter síntese de resultados da 

ouvidoria ao setor de marketing para publicação 

no site e nas redes sociais 

2016.2 2016.2 

 

 

 

ATENDIDO 

Acompanhar o programa de apoio 

ao discente que contemple os aspectos: 

participação/realização de eventos (congressos, 

seminários, palestras, viagens de estudo e visitas 

técnicas) e produção discente (científica, 

tecnológica, cultural, técnica e artística). 

2016.2 2016.2 

 

 

 

ATENDIDO 

 Elaborar programa de acolhimento 

de ingressantes.  
2016.2 2016.2 ATENDIDO 

Aplicar pesquisas aos egressos, 

abordando os aspectos: empregabilidade, 

preparação para o mundo do trabalho, 

responsabilidade social e cidadania. 

2016.2 2016.2 ATENDIDO 

Zelar pelo o Programa  Atualiza 

para egressos 
2016.2 2016.2 ATENDIDO 

Elaborar programa de apoio 

psicopedagógico e nivelamento. 
2017.1 2017.1 ATENDIDO 

Elaborar programa de monitoria e 

iniciação científica 
2016.2 2016.2 ATENDIDO 

Elaborar programa de acessibilidade 2017.1 2017.1 ATENDIDO 

Divulgar os serviços de atendimento 

psicopedagógico ofertados pelo Núcleo 

Pedagógico. 

2015.2 2019.2 ATENDIDO 

Zelar pelo cumprimento do plano de 

carreira. 
2015.1 2019.2 ATENDIDO 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

Em face das análises acima empreendidas e, notadamente, dos indicadores do processo 

de autoavaliação que receberam maior incidência de conceitos “insuficiente” a CPA teceu as 

seguintes recomendações: 

 

Quadro 24: Ações com base nas análises das avaliações 

 

 

Por outro lado, a partir das análises realizadas no processo das avaliações externas, a 



 
Faculdade Unifametro Maracanaú 

Credenciada pela Portaria MEC Nº 88, de 30.01.2014, D.O.U. de 31.01.2014 

 

82 

CPA propõe as ações abaixo relacionadas, sempre em conformidade com a Missão, Visão e os 

Valores e objetivos do seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2018-2022): 

 

Quadro 25: Ações propostas pela CPA, com base na análise do processo de avaliações externas, 2021.  

AUTORIZAÇÃO: FISIOTERAPIA – BACHARELADO: MARACANAÚ 

INDICADOR 

RESULTADOS DO 

PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL E DE 

CURSOS (trechos dos 

relatórios da CPA e comissões 

de avaliação in loco do INEP) 

AÇÕES DE MELHORIA 

INSTITUCIONAL 

PROPOSTAS 

Prazos 

3.1. Espaço de trabalho para 

docentes em Tempo Integral. 

Considerar os espaços de trabalho 

para os docentes 

em Tempo Integral do primeiro ano 

do curso (CST) ou dois primeiros 

anos (bacharelados/licenciaturas). 

(conceito 3) 

Durante a visita virtual in loco 

foi apresentado o espaço para 

trabalho dos professores em 

regime de tempo integral (40 

horas). Esse espaço conta com 02 

(dois) gabinetes individuais que 

viabilizam ações acadêmicas, 

com mesa e cadeiras para o 

professor. Importante salientar 

que tal espaço também é 

compartilhado com os cursos já 

em funcionamento de 

Administração; Direito; 

Enfermagem e Engenharia de 

Produção. Os gabinetes são 

climatizados e possuem 

adequada condição de 

iluminação, acústica, 

salubridade, limpeza , 

acessibilidade e manutenção. A 

parede que divide os dois 

gabinetes possuem um vidro que 

permite a visualização de ambas 

as salas (não garantem 

privacidade para uso dos 

recursos e para o atendimento a 

discentes e orientandos). Foi 

observado a presença de 

computadores com acesso à 

internet (o computador de uma 

das salas estava na mesa para 

troca de CPU). A impressora é 

do tipo compartilhada com os 

demais setores. 

Ampliar - quantitativamente - o 

espaço de trabalho para docentes 

em tempo integral para assistir as 

demandas do curso de 

Fisioterapia. 

A partir da 

confirmação 

de abertura 

da 1a.turma - 

prazo de até 

15 dias antes 

do início das 

aulas 
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3.2. Espaço de trabalho para o 

coordenador.              (conceito 3) 

A coordenação do curso de 

Fisioterapia possui uma mesa, 

com armário, cadeira, ar 

condicionado. A sala não é 

totalmente fechada (até o teto), 

o que impossibilita o trabalho de 

coordenação e atendimento aos 

docentes e discentes. Não há 

uma secretaria que atende às 

coordenações dos cursos. 

Apresentar um gabinete para 

atendimento a docentes e alunos 

quando houver necessidade de 

maior privacidade; Espaço para 

secretaria das coordenações com 

computador e telefone ligado aos 

demais setores institucionais. 

A partir da 

confirmação 

de abertura 

da 1a.turma - 

prazo de até 

15 dias antes 

do início das 

aulas 

3.3. Sala coletiva de professores.                                                     

NSA para IES que possui espaço de 

trabalho individual para todos os 

docentes do curso. Considerar a sala 

coletiva de professores para os 

docentes do primeiro ano do curso 

(CST) ou dois primeiros anos 

(bacharelados/licenciaturas). 

(conceito 3) 

Durante a visita in loco, 

verificamos uma sala de 

professores com um sofá 

pequeno, três 

estações (mesa pequena e 

cadeira) com computadores, 01 

mesa grande, televisor. O 

espaço é aconchegante, limpo, 

ventilado, com acessibilidade e 

comodidade para o revezamento 

de professores enquanto não 

estão em suas atividades 

em sala de aula ou laboratório. 

Proporcionar aos docentes a 

manutenção de um ambiente 

agradável, confortável e com 

acessibilidade para os momentos 

em que não estão em sala de aula. 

A partir da 

confirmação 

de abertura 

da 1a.turma - 

prazo de até 

15 dias antes 

do início das 

aulas 

AUTORIZAÇÃO: GESTÃO COMERCIAL – TECNÓLOGO: MARACANAÚ 

1.18. Material didático. NSA para 

cursos que não contemplam material 

didático no PPC. (conceito 3) 

No PPC apresenta o material 

didático institucional (p. 129) 

que busca uma abordagem 

interdisciplinar no diálogo entre 

teoria e realidade. O material 

didático do curso está 

disponibilizado em recurso 

digital na plataforma Moodle, 

podendo ser acessado por meio 

de computador, além de 

conteúdo na forma impressa. O 

aluno também pode acessar a 

plataforma em seu celular, tablet 

por meio do Moodle Mobile, o 

qual poderá ser baixado pelo 

aplicativo da App Store ou 

Google Play. A equipe de 

produção do material didático é 

composta por: Especialistas no 

Deixar evidente a linguagem 

inclusiva e acessível nos 

materiais didáticos do curso no 

ambiente moodle, por meio da 

funcionalidade - Acessibilidade. 

Semestre 

2022.1 



 
Faculdade Unifametro Maracanaú 

Credenciada pela Portaria MEC Nº 88, de 30.01.2014, D.O.U. de 31.01.2014 

 

84 
conteúdo da disciplina; 

Especialista em desenho de 

material para web; e Especialista 

em programação para Internet. 

Na elaboração do material está 

previsto indicações 

bibliográficas obrigatórias e 

complementares. Não se 

verificou a proposta de 

linguagem inclusiva e acessível 

para o material didático. 

1.20. Número de vagas. (conceito 3) 

No PPC conta o número de 

vagas (p. 137) levando em 

consideração o mercado para os 

profissionais de Gestão 

Comercial e a quantidade de 

vagas ofertadas por outras IES. 

Está previsto estudos com 

periodicidade bianual. A IES 

disponibilizou um relatório de 

demanda de oferta de curso de 

Gestão Comercial com dados 

secundários da região e do 

contexto do cenário da educação 

na região. Não ficou evidente as 

condições de infraestrutura 

física e tecnológica para o 

ensino e a pesquisa no relatório 

de vaga. 

Transparecer as condições de 

infraestrutura física e tecnológica 

que permitam o pleno 

desenvolvimento do ensino e da 

pesquisa na trajetória do curso 

Revisão 

Semestral 

 

2.9. Experiência no exercício da 

docência na educação a distância. 

NSA para cursos totalmente 

presenciais. (conceito 3) 

A fl. 159 do PPC do curso 

descreve que os docentes 

possuem treinamento e 

experiência no uso do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – 

AVA usado pela Faculdade 

(moodle), em conformidade 

com o Programa Permanente de 

Formação para EaD, mantido 

pelo Núcleo de Educação a 

Distância – NEAD da 

Unifametro Maracanaú. Pela 

análise dos documentos 

anexados pela IES, confirma-se 

a informação descrita no PPC da 

IES (fl. 159) e denota-se que os 

sete professores previstos 7 

(sete) apresentam, possuem 

vínculo com a IES e os mesmos 

estão capacitados e treinados 

pela UNIFAMETRO e outras 

Acompanhar e demonstrar o 

percentual de docentes do curso 

que realizaram as capacitações 

docentes promovidas pelo 

NEAD/ADE da Unifametro. 

Revisão 

Semestral 
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entidades. Os dados da IES 

demonstram que o perfil do 

egresso constante do PPC 

demonstra e justifica a relação 

entre a experiência nas 

atividades da docência dos 

docentes previstos, tendo em 

vista suas capacitações e 

treinamentos já realizados. Isso 

possibilita desenvolver ações 

facilitam o desenvolvimento das 

atividades e dificuldades dos 

alunos, com a colocação de 

conteúdos aderentes as 

características das turmas e 

ainda com a apresentação de 

situações (exemplos cases) 

relativos aos conteúdos 

ministrados, bem como no 

desenvolvimento de atividades 

específicas na promoção da 

aprendizagem com os alunos 

com dificuldades. Da carga 

horária do curso de gestão 

comercial, quatro disciplinas 

serão oferecidas em EAD o que 

corresponde a 15% da carga 

horária total do curso. Não se 

evidenciou a utilização dos 

resultados para redefinição de 

sua prática docente no período. 

2.12. Titulação e formação do corpo 

de tutores do curso. NSA para 

cursos totalmente presenciais. 

(conceito 1) 

No relatório de estudo do corpo 

docente apresenta que a 

professora Ana Cileia Pinto 

Teixeira Henriques será 

responsável pelas disciplinas do 

primeiro ano na EAD, a saber: 

Metodologia do Trabalho 

Científico (1o semestre) e 

Leitura e Produção Textual (2o 

semestre). A seguir o resumo do 

lattes da professora: 

Enfermeira graduada pela 

Faculdade Metropolitana da 

Grande Fortaleza (2010). 

Doutora em Cuidados Clínicos 

em Enfermagem e 

Saúde/PPCCLIS/ UECE (2018). 

Mestre em Saúde 

Pública/Faculdade de 

Medicina/UFC (2012).Possui 

graduação em Ciências 

Biológicas pela Universidade 

Estadual do Ceará (2007). 

Especialista em Vigilância 

Sanitária pelo Instituto de Pós-

Graduação da Faculdade Ateneu 

(2012). Especializanda em 

Enfermagem Obstétrica pelo 

Otimizar o quadro docente 

considerando as competências e 

habilidades necessárias para a 

formação dos discentes alinhadas 

com a formação do professor 

titular da disciplina 

Revisão 

Semestral 
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Centro Universitário Fametro - 

Unifametro (2019-). Embora a 

docente apresente experiência 

de 3 anos em tutoria a mesma 

não possui graduação na área. 

Sendo assim, o tutor previsto 

não contempla a todas as áreas 

das disciplinas pela qual é 

responsável. 

2.15. Produção científica, cultural, 

artística ou tecnológica. (conceito 3) 

Os docentes Ana Cileia Pinto 

Teixeira Henriques, com 30 

produções, Jaime Martins de 

Souza Neto, com 5 produções, 

Lucas de Souza com 3 

produções, Rafaela Cajado 

Magalhães c om 6 produções, 

Roberta Mable Rabelo Sampaio 

Mupurunga com 11 produções e 

os professores Maria Tereza 

Mesquita Furtado e Olivia Lima 

Guerreiro de Alencar com 

nenhuma produção. Dos 

docentes previstos para o início 

do curso denota-se que pelo 

menos 50% possuem mais do 

que 4 produções nos últimos 

três anos. 

Elevar o percentual das 

produções científicas por parte 

dos docentes. 

Revisão 

Semestral 
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1.17. Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). Exclusivo 

para cursos que visam a ofertar 

disciplinas (integral ou parcialmente) 

na modalidade a distância (conforme 

Portaria no 1.134, de 10 de outubro 

de 2016). (conceito 3) 

A Faculdade Unifametro 

Maracanaú adotará o modelo e-

learning, ou seja, via internet, 

através de Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (Moodle), cujo 

processo de construção de 

conhecimento ocorre por meio 

de diversos recursos e 

ferramentas, tais como: textos, 

vídeos, apresentações, 

atividades, fóruns de discussões, 

chats, dentre outros. A 

comunicação é realizada nas 

formas de contato aluno-

professor, aluno-tutor e aluno-

aluno, por meio da internet e de 

telefone (0800).A 

webconference também será 

Dar visibilidade da riqueza das 

possibilidades do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem assim 

como da rede de contato 

proporcionada pela Unifametro 

Revisão 

Semestral  
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utilizada como ferramenta para a 

interlocução professor- 

 

2.2. Equipe multidisciplinar. 

Exclusivo para cursos que visam a 

ofertar disciplinas (integral ou 

parcialmente) na modalidade a 

distância (conforme Portaria no 

1.134, de 10 de outubro de 2016). 

(conceito 3) 

A equipe multidisciplinar 

apresentada está em 

consonância com o PPC, é 

composta de profissionais de 

diversas áreas, como Design 

Gráfico, Análise de Sistemas, 

Produção Gráfica, produção 

audiovisual e especialistas em 

treinamento e desenvolvimento, 

com experiência em design 

institucional. Esta equipe 

apresentou total apropriação do 

processo de concepção e 

disseminação das tecnologias e 

recursos para a educação a 

distância evidenciado pelas falas 

obtidas na reunião com a equipe 

multidisciplinar relativas ao 

processo de elaboração dos 

materiais, treinamentos dos 

professores e disponibilização 

aos alunos. Também é possível 

identificar a sistematização do 

processo de trabalho bem 

definida apresentada pelo 

documento 

“Fluxograma_NEAD_2021”. E 

reforçado no “Plano de Gestão 

EAD” além de constar no PPC 

do curso. Apesar da 

identificação dos processo de 

trabalho formalizados não foi 

possível identificar 

especificamente a previsão de 

um “plano de ação documentado 

e implementado” para a equipe 

multidisciplinar, nos 

documentos apresentados, PPC 

e Plano de Gestão EAD e 

Tornar evidente o plano de ação 

com suas evidências da equipe 

multidisciplinar nas 

documentações do curso (PPC, 

PLANO DE GESTÃO EAD, 

PLANO DE AÇÃO 

COORDENAÇÃO) 

Revisão 

Semestral  
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também não foi identificada 

qualquer menção ao trabalho da 

equipe multidisciplinar no plano 

de ação do coordenador 

disponibilizado (plano de ação-

RH.pdf) 
    

3.2. Espaço de trabalho para o 

coordenador. (conceito 3) 

O espaço de trabalho do 

coordenador identificado por 

meio da visita georeferenciada, 

apresenta condições básicas de 

trabalho, que viabilizam as 

ações acadêmico administrativas 

disponibilizando equipamentos 

adequados como computadores, 

impressoras e redes wifi, 

atendendo assim as 

necessidades 

institucionais, porém não foi 

possível identificar que o 

atendimento de indivíduos possa 

ser realizado com privacidade 

no local determinado como área 

do coordenador, (mesa em sala 

compartilhada, sem divisórias) o 

que não permite assim uma 

forma mais distinta de trabalho. 

Dar visibilidade da riqueza do 

espaço da coordenação ser de 

forma integrada com outros 

cursos que viabiliza planejamento 

e desenvolvimento de ações 

interdisciplinares.  

Revisão 

Semestral  

3.14. Processo de controle de 

produção ou distribuição de material 

didático (logística). NSA para 

cursos que não contemplam material 

didático no PPC.    (conceito 3) 

De acordo como fluxograma 

apresentado pelo núcleo de 

desenvolvimento do EAD 

composto pela equipe 

multidisciplinar, é possível 

observar que existe uma 

formalização do processo que 

atende a demanda institucional, 

tendo em vista que a instituição 

optou por não utilizar toas as 

possibilidades de ofertas em 

ead, 

apresentando somente 18,5 % 

das disciplinas neste formato. 

No documento apresentado 

intitulado Plano de Gestão EAD 

é possível identificar o plano de 

contingencia o que garante a 

continuidade do funcionamento. 

Não foi identificado um plano 

de contingencia institucional no 

PPC assim como também não 

foi identificado este item no 

Pnlano de Gestão do EAD, e 

também não foram identificados 

indicadores específicos para 

acompanhamento deste controle 

de produção. 

Tornar evidente o Plano de 

contingência institucional no PPC 

e no Plano de Gestão do EAD 

com  a descrição dos indicadores 

para o devido acompanhamento 

no controle da produção de 

material didático 

Revisão 

Semestral  
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2.5. Regime de trabalho do corpo 

docente do curso. (conceito 3) 

Conforme verificado na visita 

virtual in loco, em especial nos 

termos de compromisso, o 

regime de trabalho do corpo 

docente, na maior parte, será 

parcial, com carga horária 

específica para o atendimento 

aos discentes, participação de 

Colegiado e NDE e o 

planejamento didático, o que 

para o início do curso possibilita 

o atendimento das demandas das 

atividades docente. Em visita 

virtual a IES e consulta a 

documentação disponível, 

constatou-se que não há 

descrição de como as atividades 

dos docentes serão registradas, 

identificou-se no regimento 

interno que o docente é 

responsável pelos registros das 

disciplinas no sistema 

acadêmico (frequência e nota). 

Tornar evidente no PPC do curso 

a descrição das atividades 

administrativo-pedagógicas dos 

docentes em regime parcial e 

integral. 

2022 
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2.15. Produção científica, cultural, 

artística ou tecnológica. (conceito 2) 

Uma professora possui 9 

publicações nos últimos 3 anos, 

dois 

professores têm 7, um tem 6, 

uma professora tem 2, três 

professores tem 1 publicação. 

Manter a meta de produção de 3 

publicações a cada 2 anos.  

Revisão 

Anual 

 

3.1. Espaço de trabalho para 

docentes em Tempo Integral. 

Considerar os espaços de trabalho 

para os docentes em Tempo Integral 

do primeiro ano do curso (CST) ou 

dois primeiros anos 

(bacharelados/licenciaturas). 

(conceito 3) 

Os docentes de tempo integral 

possuem espaços que viabilizam 

ações didático-pedagógicas com 

recursos de tecnologias de 

informação comunicação 

apropriada. 

Transparecer os espaços 

institucionais que estão 

disponibilizados e equipados para 

realização de ações didático-

pedagógico dos docentes 

envolvidos em tempo integral.  

Revisão 

Anual 
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3.2. Espaço de trabalho para o 

coordenador. (conceito 3) 

O espaço da coordenação 

possibilita e compartilhado com 

outras 

coordenações, possibilitando 

ações técnico administrativas 

atendendo às necessidades 

institucionais, com 

equipamentos adequados. 

Dar visibilidade da riqueza do 

espaço da coordenação ser de 

forma integrada com outros 

cursos que viabiliza planejamento 

e desenvolvimento de ações 

interdisciplinares.  

Revisão 

Semestral  

3.4. Salas de aula. Considerar as 

salas de aula para o primeiro ano do 

curso (CST) ou para os dois 

primeiros anos 

(bacharelados/licenciaturas). 

(conceito 3) 

Todas as salas dispõem de 

recursos tecnológicos, 

manutenção e 

ar condicionado, o que 

possibilita o desenvolvimento 

das atividades. 

Dar visibilidade aos espaços de 

sala de aula amplos que foram 

devidamente equipados com 

multimídia, cadeiras confortáveis 

e adaptados a necessidades 

especiais dos alunos.  

Revisão 

anual 

3.8. Laboratórios didáticos de 

formação básica. NSA para cursos 

que não utilizam laboratórios 

didáticos de formação básica, 

conforme PPC. Considerar os 

laboratórios para o primeiro ano do 

curso (CST) ou para os dois 

primeiros anos 

(bacharelados/licenciaturas). 

(conceito 3) 

Os laboratórios didáticos de 

formação básica apresentam 

normas 

de funcionamento, serviço de 

apoio técnico e insumos 

adequados ao espaço físico e 

número de 

vagas previsto. 

Dar visibilidade que o Curso de 

Psicologia se utiliza de 

laboratório didático de 

informática com uso do software 

Sniffy 4.0 devidamente registrado 

e disponível o manual na 

biblioteca. Dar visibilidade do 

laboratório de anatomia e sua 

articulação com o curso de 

psicologia e as aplicabilidades 

possíveis para disciplina de 

Neuroanatomia.  

2022  

3.9. Laboratórios didáticos de 

formação específica. NSA para 

cursos que não utilizam laboratórios 

didáticos de formação específica, 

conforme PPC. Considerar os 

laboratórios para o primeiro ano do 

curso (CST) ou para os dois 

primeiros anos 

(bacharelados/licenciaturas). 

(conceito 3) 

Os laboratórios didáticos 

apresentam normas de 

funcionamento, 

serviço de apoio técnico e 

insumos adequados ao espaço 

físico e número de vagas 

previsto. 

Dar visibilidade dos três espaços 

específicos criados para uso do 

Curso de Psicologia- Núcleo de 

Desenvolvimento Infanto-

Juvenil, Núcleo de Processos 

Institucionais e Núcleo de 

Processos Clínicos  

2022  

AUTORIZAÇÃO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHARELADO: MARACANAÚ 
 

1.14. Atividades de tutoria. 

Exclusivo para cursos que visam a 

ofertar disciplinas (integral ou 

parcialmente) na modalidade a 

distância (conforme Portaria no 

1.134, de 10 de outubro de 2016). 

(conceito 3) 

Conforme PPC as atividades de 

educação a distância são 

desenvolvidas por professores e 

tutores. Os professores titulares 

das disciplinas a distância 

pertencem ao quadro efetivo da 

Instituição, com experiência 

acadêmica e profissional, 

capacidade didática e formação 

e experiência em educação a 

distância. Os tutores, que 

A cada semestre, junto com a 

CPA, são feitas avaliações 

referentes ao trabalho docente e 

de tutoria, AVA, avaliação, 

metodologias etc. A cada novo 

semestre, são usadas as 

avaliações do semestre anterior 

para planejamento de novas 

ações, juntamente com 

professores, tutores e equipe 

multidisciplinar. O resultado das 

As 

atividades já 

estão 

implantadas 

e são 

devidamente 

realizadas 

em todas as 

instâncias da 

Educação a 
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também pertencem ao quadro 

efetivo da IES, conduzem as 

disciplinas de forma conjunta e 

integrada com os professores. 

As atribuições apresentadas no 

PPC dos docentes e tutores 

atendem às demandas didático-

pedagógicas da estrutura 

curricular, bem como apoiar os 

alunos tanto no ambiente virtual 

de aprendizagem como no 

desenvolvimento das atividades 

práticas presenciais 

programadas. A IES apresenta 

os conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessárias ao tutor. 

Além disso criou o Programa 

permanente de formação para 

EaD que abrange projetos e 

ações pedagógicas e 

acadêmicas, que contemplam a 

produção e difusão de 

instrumentos, recursos e 

metodologias de ensino, bem 

como do desenvolvimento de 

atividades culturais, de estudo e 

formação permanente, pois 

desde os primeiros esboços do 

plano, as bases teórico-

metodológicas estavam firmadas 

na formação contínua, como 

necessidade de conceber a 

aprendizagem como permanente 

e integrada ao contexto político-

social, presentes no cotidiano 

institucional. O Programa 

atende professores, tutores e 

apoio técnico-administrativo. 

avaliações embasa as ações 

corretivas e de aperfeiçoamento 

para o planejamento de atividades 

futuras na modalidade EaD.  O 

fluxo inicia com  

1. A postagem no AVA de 

avaliação para alunos 

responderem sobre 

AVALIAÇÃO GERAL, 

AVALIAÇÃO DOCENTE, 

AVALIAÇÃO DE TUTORIA E 

AUTOAVALIAÇÃO. (Evidência 

1 – Instrumento Avaliativo 

Atividades EaD). Inclusive esse 

Instrumento está postado em 

todas as Unidades 3 de 

aprendizagem do AVA, em todas 

as disciplinas, fazendo com que o 

aluno só posso iniciar a Unidade 

4, se realizar a avaliação da CPA.  

2. Depois, a CPA recolhe 

os resultados e computa no 

Power BI para consulta, análise e 

tomada de ações. (Evidência 2 – 

Comunicação Avaliação CPA). 

3. São construídos, nessa 

fase, os relatórios de feedback 

para cada disciplina EaD, com 

gráficos de resultados. (Evidência 

3 e 4 – Feedback Avaliação CPA 

2020.2).  

4. Após os relatórios, há 

reunião entre Nead, Reitoria e 

ADE para analisar os relatórios e 

propor o Plano de Ação. 

(Evidência 5 – Reunião Tomada 

de Decisão). 

5. Depois é proposto o 

Plano de Ação CPA EaD. 

(Evidência 6 – Plano de Ação 

CPA EaD 2019-2020). 

6. Temos um Plano 

Permanente de melhorias nas 

disciplinas EaD, intitulado Plano 

de Retenção EaD, o qual 

apresenta 4 dimensões: 

APRENDIZAGEM, 

COMUNICAÇÃO, 

RELACIONAMENTO e 

TECNOLOGIA. Para cada 

dimensão, há ações a serem 

realizadas a partir das demandas 

da EaD. (Evidência 7 – Plano de 

Retenção EaD). 

7. Nas ações da Tutoria, 

acompanhamos os alunos 

diariamente, por meio de 

Relatórios para garantir ações 

presentes e futuras de retenção e 

Distância na 

instituição. 
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aprovação nas disciplinas. 

(Evidência 8 – Relatório de 

Controle). 

1.17. Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). Exclusivo 

para cursos que visam a ofertar 

disciplinas (integral ou 

parcialmente) na modalidade a 

distância (conforme Portaria no 

1.134, de 10 de outubro de 2016).  

(conceito 3) 

A partir da avaliação in loco e 

pelo PPC a adota o modelo e-

learning, ou seja, via internet, 

através do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (moodle) cujo 

processo de construção de 

conhecimento ocorre por meio 

de diversos recursos e 

ferramentas, tais como: textos, 

vídeos, apresentações, 

atividades, fóruns de discussões, 

chats, dentre outros. A 

comunicação é realizada nas 

formas de contato aluno-

professor, aluno-tutor e aluno-

aluno, por meio da internet e de 

telefone (0800). A 

webconference também é 

utilizada como ferramenta para 

a interlocução professor-aluno-

tutor, quando necessário. 

Utiliza-se o plugin Big Blue 

Button BN, o qual permite criar 

ligações de dentro do Moodle 

em tempo real. A tecnologia 

suporta o compartilhamento em 

tempo real de slides, áudios, 

vídeos, chats e arquivos, como 

também grava palestra para 

reprodução posterior. Esse 

ambiente virtual de 

aprendizagem, em sua página 

inicial, concede ao usuário 

múltiplas ferramentas de 

encontro, desenvolvimento de 

aulas, distribuição de material 

didático e comunicacional, entre 

colegas da turma, equipe 

docente e coordenação do curso. 

Oferece também outros recursos 

de comunicação de acordo com 

as necessidades dos discentes, 

docentes e tutores para o 

andamento eficiente das 

disciplinas, disponibilizados 

para intercâmbio de imagens, 

áudio e escritas, síncronas e 

assíncronas, individuais e 

coletivas. Em relação à 

acessibilidade metodológica, 

instrumental e comunicacional, 

existe o 

setor de atendimento e tutoria 

em EaD, cujo objetivo é 

desenvolver um trabalho de 

apoio ao aluno, ressignificando 

No Plano de Gestão EaD 

contempla todas as informações 

necessárias ao AVA. Temos 

como documentos de rotina: 

1. EVIDÊNCIA 1: 

Checklist Pré-teste Aulas AVA. 

2. EVIDÊNCIA 2: 

Avaliação Periódica AVA 

3. EVIDÊNCIA 3:  

ANÁLISE AVA 2020 – Moodle 

3.7 PLANO DE AÇÕES DE 

MELHORIA CONTÍNUA. 

4. EVIDÊNCIA 4: 

Fluxograma Atualização do 

Moodle 2021. 

5. EVIDÊNCIA 5: 

Fluxograma Plugins 2021 

 

Além desses documentos, o 

principal: o acesso ao ambiente 

virtual da instituição: 

educacaoonline.unifametro.edu.br 

As 

atividades já 

estão 

implantadas 

e são 

devidamente 

realizadas 

em todas as 

instâncias da 

Educação a 

Distância na 

instituição. 
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os conhecimentos e estimulando 

a aprendizagem. 

1.18. Material didático. NSA para 

cursos que não contemplam material 

didático no PPC.     (conceito 3) 

Conforme descrito no PPC o 

material didático tem em sua 

proposta metodológica 

proporcionar ao aluno e ao 

professor, através dos conteúdos 

e das mídias utilizadas, a 

confrontação de ideias dos 

sujeitos do aprendizado com os 

professores, possibilitando 

assim o aprofundamento do 

conhecimento. Esta proposta 

norteia a produção de material 

didático para EaD na 

Instituição. A equipe envolvida 

na produção dos materiais 

abrange o trabalho 

interdisciplinar dos professores 

autores, roteiristas, designers e 

implementadores dos materiais. 

Os materiais 

passam por uma avaliação 

prévia, bem como uma 

avaliação pós disciplina para 

que as recomendações feitas 

pelo aluno possam ser 

analisadas e utilizadas para a 

melhoria do sistema de ensino 

aprendizagem. 

Há diretrizes institucionais sobre 

MATERIAL DIDÁTICO, 

informando sobre a produção 

interna de material pela 

instituição, com as seguintes 

evidências: 

1. EVIDÊNCIA 1 

Fluxograma NEAD Produção de 

Conteúdo. 

2. EVIDÊNCIA 2 

Instrumento Avaliativo de 

Disciplina EaD. 

3. EVIDÊNCIA 3 

Produção de Conteúdo EAD. O 

material das disciplinas EaD 

estão disponíveis no AVA, com 

as telas interativas, vídeos, 

material para impressão, 

atividades online etc. 

As 

atividades já 

estão 

implantadas 

e são 

devidamente 

realizadas 

em todas as 

instâncias da 

Educação a 

Distância na 

instituição. 

2.11. Atuação do colegiado de curso 

ou equivalente. (conceito 3) 

A IES não possui um colegiado 

de curso, em substituição possui 

um Conselho de Curso, que está 

previsto no Regimento Interno 

da IES, não possuindo um 

regimento próprio. A Portaria 

CC no 2 de 05 de agosto de 

2019 nomeia seus membros, 

sendo eles: Liliana Farias 

Lacerda (coordenadora), Allan 

Pinheiro Holanda (docente), 

Cristiane Madeiro Araújo de 

Souza (docente), Daniel 

Angelim de Alcântara (docente), 

Talyta Eduardo Oliveira 

(docente) e Rodrigo Stefe 

(docente), não estando nomeado 

o discente, conforme Art. 22 do 

Regimento Interno da IES, 

para um período de três anos, 

iniciando em setembro de 2018. 

Foram apresentadas as atas da 

1a (25/09/2018), 2a 

(28/01/2020) e 3a (14/12/2020) 

reunião, sendo as mesmas 

conjuntas com as reuniões do 

NDE. 

No Regimento Interno da 

Faculdade Unifametro 

Maracanaú, contém tal 

informação. Ele legitima 

informações do colegiado no qual 

estão definidas suas atribuições e 

deveres deste órgão seus fluxos 

processuais, decisórios, formas 

de registros, formas de 

acompanhamento e execução de 

seus processos e decisões, bem 

como a realização de avaliação de 

seu desempenho, visando a 

buscará contínua pela qualidade e 

implementação de boas práticas 

de gestão.  Portaria CC nº 1, de 

12 de setembro de 2018 que 

nomeiam os membros do 

Conselho de Curso do Curso de 

Ciências Contábeis – da 

Faculdade UNIFAMETRO 

Maracanaú. No PPC (pag. 205 - 

ANEXO III – Corpo Docente 

previsto para os dois primeiros 

anos do curso) foi disponibilizado 

o Grupo de Docentes do Curso. 

No FTP foi disponibilizado os 10 

(dez) Termos de Compromissos, 

As 

atividades já 

estão 

implantadas 

e são 

devidamente 

realizadas 

em todas as 

instâncias da 

Educação a 

Distância na 

instituição. 
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assinados por todos os 

Professores do Curso Ciências 

Contábeis.  

 

Queremos ressaltar que o Curso 

Ciências Contábeis Unifametro 

Maracanaú é uma 

AUTORIZAÇÃO não contempla 

NOMEAÇÃO DO DISCENTE, 

conforme a justificativa das 

Avaliadoras. 

No Regimento Interno da Portaria 

CC nº 1, de 12 de setembro de 

2018 que nomeiam os membros 

do Conselho de Curso do Curso 

de Ciências Contábeis – da 

Faculdade UNIFAMETRO 

Maracanaú. 

 

 

O processo de avaliação, muito mais que aferir a eficiência das atividades 

desenvolvidas, permite o autoconhecimento da instituição e contribui para dar visibilidade às 

mudanças que se fazem necessárias para se constituir uma Faculdade de qualidade, 

compromissada com o desenvolvimento social. A avaliação institucional é um processo global de 

reflexão e aprendizagem de toda a comunidade acadêmica, que se propõe a repensar suas ações de 

forma contínua e construir um projeto institucional auto orientado. 

Todo o trabalho de planejamento da instituição é resultante de trabalho em equipe que 

leva em conta a história da instituição, as avaliações realizadas no período de vigência do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) e que permitem detectar seus pontos fortes e fracos.  

É esse trabalho que viabiliza a definição dos objetivos e das metas da instituição. 

    A cada ano cresce o desafio da CPA no sentido de contribuir para a qualidade da 

educação superior da Faculdade Unifametro Maracanaú e sua identidade no âmbito institucional e 

da sociedade. O grande avanço evidencia-se na retroalimentação desse processo fornecendo 

informações para implantação de melhorias contínuas, tanto na área acadêmica quanto na área 

administrativa e da infraestrutura. 

 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 

Fortaleza, 20 de março de 2022. 


