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APRESENTAÇÃO 
 

Em 2015 a Associação de Ensino Superior Unificado do Centro Leste  – UCL, 

comprometida com a qualidade do ensino prestado, proporcionou novamente à Comissão 

Própria de Avaliação o espaço necessário para o desenvolvimento de suas ações 

avaliativas. 

Como toda uma dinâmica de planejamento anual, foi possível constatar que muito do 

que a CPA planejou para 2015 foi realmente executado. Todas as dez dimensões avaliadas 

pelo MEC tiveram desenvolvimento no decorrer do ano que passou.  

Mesmo assim, a Comissão Própria de Avaliação faz questão de destacar que sua 

função é utilizar todos os possíveis canais ou instrumentos de avaliação para descobrir o 

que realmente se passa em toda a instituição, destacando pontos fortes, fragilidades e até 

mesmo necessidades específicas dos cursos (envolvendo alunos, funcionários ou docentes) 

para que a instituição possa tomar as medidas necessárias para resolvê-las e assim 

continuamente melhorar a qualidade de seus serviços educacionais prestados.  

Sempre que necessário, a CPA vai até os representantes de turmas, ou reúne os 

alunos de determinados cursos (dependendo das necessidades apontadas, principalmente 

pela ouvidoria) e leva coordenadores para ouvirem ou esclarecerem assuntos específicos, 

proporcionando melhorias nos cursos.  

Em todas as visitas in loco com o objetivo de Reconhecimento ou Renovação de 

Reconhecimento dos Cursos, a equipe da CPA conversa com os avaliadores e apresenta 

resultados de questionários avaliativos já aplicados. Os coordenadores aproveitam o 

momento das visitas para esclarecer à comissão a respeito da importância das informações 

obtidas e dos atos que decorrem delas.  

Além da proximidade com o dia-a-dia da instituição, a CPA também acompanha os 

resultados das avaliações desenvolvidas pelo MEC, analisando os conceitos obtidos por 

cada curso (CPC) e até mesmo o obtido pela instituição (IGC).  

Afirmamos que a autoavaliação é um exercício constante, e ao avaliar a instituição os 

funcionários, docentes e discentes assumem o compromisso constante de busca da 

melhoria na qualidade do ensino, enquanto a missão da instituição é exercida.  

Todas as dez dimensões foram analisadas conjuntamente e, em reunião da CPA, a 

publicação do relatório foi autorizada.  
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Espera-se que este relatório de autoavaliação possa se consolidar como um 

instrumento de planejamento e gestão da UCL, uma vez que fornece uma fotografia 

imparcial onde foram apontadas as potencialidades e fragilidades das ações desenvolvidas 

na Instituição.  

  

Zirlene Effgen 

Presidente da CPA 
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COORDENAÇÃO DE CURSOS 
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André Ribeiro da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucl.br/graduacao/administracao/
http://www.ucl.br/graduacao/tecnologo-em-gestao-da-qualidade/
http://www.ucl.br/graduacao/tecnologo-em-recursos-humanos/
http://www.ucl.br/graduacao/tecnologo-em-gestao-financeira/
http://www.ucl.br/graduacao/tecnologo-em-logistica/
http://www.ucl.br/graduacao/tecnologo-em-marketing/
http://www.ucl.br/graduacao/design/
http://www.ucl.br/graduacao/tecnologo-em-design-de-produto/
http://www.ucl.br/graduacao/tecnologo-em-design-grafico/
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1 INTRODUÇÃO 
 

A UCL – Associação de Ensino Superior Unificado do Centro Leste é uma sociedade 

privada, sem fins lucrativos, de caráter educativo, técnico e cultural. A Associação tem por 

finalidade “produzir, sistematizar e socializar o saber filosófico, científico, artístico e 

tecnológico, ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício 

profissional, a reflexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da 

construção de uma sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade de vida". 

 

A Faculdade do Centro Leste (código institucional – 1409) é uma Instituição de Ensino 

Superior, credenciada através da Portaria Ministerial n° 1693/1999, publicada no Diário 

Oficial da União em 07/12/1999, e mantida pela UCL Associação de Ensino Superior 

Unificado do Centro Leste, com sede no município de Serra, região da Grande Vitória, 

estado do Espírito Santo. 

 

A Faculdade está sediada no município de Serra, que compõe a região metropolitana da 

Grande Vitória, no litoral do Espírito Santo. O município é um dos locais de história mais 

antiga do estado e de grande tradição. Passa por um crescimento populacional, que se 

iniciou a partir da década de 70, com a implantação de grandes projetos industriais na 

região. Hoje, o município se destaca no quadro econômico do Espírito Santo, 

principalmente na produção industrial e no comércio exterior, pois nele está instalado o 

complexo portuário de Tubarão, a Companhia Vale do Rio Doce e associado, a Companhia 

Siderúrgica Tubarão, o CIVIT – Centro Industrial da Grande Vitória – com empresas de 

grande e médio porte, o TINS – Terminal Integrado de Exportação e Importação, além de 

dezenas de outras companhias de porte variado. 

 

A missão da Faculdade foi definida como: “Promover ensino, pesquisa e extensão, 

preparando pessoas para que se aproveitem de oportunidades de trabalho existentes e/ou 

que gerem novas oportunidades, contribuindo para o desenvolvimento regional. 

 

A Faculdade identifica como seus valores: “A liberdade responsável, respeito à diversidade 

e à pluralidade, responsabilidade nas suas ações, justiça, consciência ética, solidariedade, a 
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participação construtiva, identidade e integração, comprometimento social, inovação e 

criatividade”. 

 

A política da qualidade da Faculdade é: “A UCL, visando alcançar seus objetivos e 

promover seu crescimento e aprimoramento, tem com política da qualidade prestar 

serviços educacionais, buscando sempre a satisfação dos clientes por meio de equipe com 

conhecimentos adequados, infra-estrutura e métodos de ensino-aprendizagem apropriados, 

comprometendo-se com o reconhecimento dos organismos reguladores e com o 

atendimento a requisitos e melhoria contínua do SGQ”. 

 

Neste contexto, os procedimentos de auto-avaliação institucional, são instrumentos de 

fundamental importância para o crescimento institucional e educacional da Faculdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

CPA  Comissão Própria de 

       Avaliação da UCL 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

                        

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
CPA - Comissão Própria de Avaliação 

UCL - Faculdade do Centro Leste  

11 

 

2 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 
 

A UCL – Faculdade do Centro Leste iniciou as suas atividades em  janeiro de 2000, 

realizando o seu primeiro processo seletivo com  três cursos na área de engenharia. Esta 

área do conhecimento foi  escolhida em razão da região definida para a sua implantação, 

no município  de Serra, o centro industrial mais relevante do estado.  Seu nascimento 

ocorreu nas instalações do CEV – Centro  Educacional Valparaíso. No ano seguinte, 

devido seu crescimento, a faculdade transferiu-se para jardim limoeiro, onde abriu novos  

cursos na área de engenharia, e também os cursos de sistemas de  informação e design, 

todos já reconhecidos pelo MEC. 

 

Recentemente, foram também autorizados pelo MEC os cursos superiores de Tecnólogo 

em Logística, Tecnólogo em Gestão da Qualidade, Tecnólogo em Marketing, 

Administração, Engenharia de Petróleo e Engenharia de Produção. Atualmente, a 

faculdade conta com treze cursos de graduação, sendo sete nas diversas engenharias, o de 

sistemas de informação, o de design, o de administração e três cursos de Tecnólogo. Mais 

informações disponíveis em Cursos de Graduação.  

 

A UCL também, logo cedo, passou a atuar no ensino de pós-graduação “lato sensu”, com 

vários cursos de especialização ofertados à comunidade, tanto nas áreas relacionadas às 

engenharias, como também os MBA na área de gestão. Atualmente tem um vasto leque de 

cursos ofertados à comunidade incluindo os curso de Pós MBA. Mais informações 

em Cursos de Pós-graduação.  

 

Embora seja uma faculdade voltada para o ensino, a UCL já deu seus primeiros passos em 

pesquisa, contando com financiamentos da Petrobrás, da FAPES, do FINEP e da própria 

UCL. Utiliza atualmente um laboratório de Fenômenos de Transporte, com professores e 

bolsistas da UCL desenvolvendo projetos para a Petrobrás em associação com grupos de 

pesquisas desta empresa; e um laboratório de Engenharia Civil, com professores e bolsistas 

desenvolvendo um projeto financiado pela FAPES. 

Na extensão, alguns projetos em andamento envolvendo outras instituições locais 

(governo, empresas, associações comunitárias), fortalecem a vinculação da UCL à 

comunidade em que está inserida. 

http://www.ucl.br/graduacao
http://www.ucl.br/pos-graduacao
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Como a Faculdade se localiza numa região com alto índice de industrialização, cuja 

produção é voltada principalmente para o mercado internacional (VALE, ArcellorMittal, 

FIBRIA, SAMARCO) e os distritos industriais de CIVIT I e II sediam empresas 

importantes em diversas áreas de produção, sendo notável nos últimos anos o crescimento 

também da área de mármore e granito, todas  com elevado padrão de competição no 

mercado. Para atender aos requisitos exigidos por este ambiente, a faculdade oferece 

formação de qualidade, na graduação e na pós-graduação, em áreas de competência a ele 

diretamente relacionadas. 

 

Como é comum no cenário brasileiro atual, a região apresenta questões sociais relevantes 

nas áreas de educação, meio-ambiente, segurança e empregabilidade, e a UCL participa, 

em conjunto com o poder público, as empresas, as associações comunitárias e outras 

instituições, do esforço para resolvê-las. 

 

Em 2008, a UCL inaugurou seu primeiro prédio em área própria, localizado na Rodovia 

ES-010, na região de Manguinhos, em frente ao parque Yahoo, para onde transferiu parte 

de suas atividades. Neste ano de 2011, entrega à comunidade a sua segunda unidade, no 

mesmo local e, com este novo prédio, o bloco didático I, transfere toda a sua atividade para 

instalações próprias e projetadas para atender a todos com muito mais segurança, conforto 

e eficiência.  

 

Em 2014 a instituição passou pelo processo de credenciamento da sua nova unidade em Jardim 

América, Cariacica-ES. Em 2015 a aprovação para o funcionamento da unidade foi concedida. 

Após a aprovação da nova unidade, que funciona nas estruturas do colégio local Passionista, 

abriu processo seletivo para a formação das primeiras turmas de Engenharia Mecânica, 

Engenharia Civil Engenharia Elétrica de 2016/1. 

 

Outro marco importante na trajetória da instituição foi a inauguração do Polo UCL de 

Inovação e Negócios em 2015, tendo como visão ser o catalizador do desenvolvimento 

autossustentável de negócios inovadores. O Polo já nasce com duas empresas, a Tenger e o 
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Pólo Zaia, ofertando serviços tecnológicos e serviços de engenharia, bem como, 

contemplando uma infraestrutura de incubadora e de uma aceleradora de novos negócios. 

 

A UCL, na sua breve trajetória, demonstra com trabalho e dedicação cumprir a missão que 

se atribuiu: contribuir com o desenvolvimento regional através da oferta de educação 

superior de qualidade, proporcionando aos jovens uma formação que os habilite a gerar 

e/ou aproveitar as oportunidades de trabalho surgidas nesse contexto de alta exigência de 

qualificação, para que cresçam como profissionais e cidadãos.  

 

Observa-se no quadro abaixo as constantes do Portal do E-mec, acessado em18 de março 

de 2018, sendo possível verificar a mantença do bom índice . 

 

Quadro 1:   Constantes no Portal E-mec  

CURSO ENADE CPC CC 

ADMINISTRAÇÃO SC - 4 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS - - - 

DESIGN 4 SC 4 

DESIGN DE PRODUTO - - - 

DESIGN GRÁFICO - - - 

ENGENHARIA BIOMÉDICA - - 4 

ENGENHARIA CIVIL 3 3 4 

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - - - 

ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 4 4 3 

ENGENHARIA DE MATERIAIS 2 3 5 

ENGENHARIA DE PETRÓLEO - - 5 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 3 4 4 

ENGENHARIA ELÉTRICA - - - 

ENGENHARIA MECÂNICA 3 3 3 

ENGENHARIA QUÍMICA 4 3 3 

GESTÃO DA QUALIDADE - - 3 

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - - - 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - - - 

GESTÃO FINANCEIRA - - 3 

LOGÍSTICA 3 3 4 

MARKETING 3 - 4 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - - - 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 4 4 5 

Fonte: (http://emec.mec.gov.br/) em 18/03/2016 

 

http://emec.mec.gov.br/
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3 HISTÓRICO DE AUTOAVALIAÇÃO NA UCL 
 

Desde o início de suas atividades a UCL vem se preocupando com a avaliação institucional 

e com a qualidade dos serviços. Até o ano de 2004 a autoavaliação institucional adotada 

compreendia um conjunto de questionários com objetivos específicos. 

 

Esses questionários eram dirigidos exclusivamente ao corpo discente da IES e visavam 

capturar sua percepção a respeito do desempenho do corpo docente, das coordenações de 

curso e da infraestrutura geral e didática. Após a aplicação dos instrumentos, era realizada 

uma análise estatística dos dados. Na sequência, os mesmos eram analisados em fórum 

apropriado e por fim divulgados para a comunidade acadêmica. 

 

A avaliação dos resultados relacionados ao corpo docente era feita pelos coordenadores de 

curso, os quais tomavam as devidas providências quando de alguma anormalidade. A 

avaliação dos resultados relativos aos coordenadores de cursos era feita pela direção da 

IES em conjunto com os próprios coordenadores. Os resultados sobre a infraestrutura 

eram, também, analisados pela direção e serviam de subsídio fundamental para a 

orientação dos investimentos. 

 

Este procedimento era realizado no terço final de cada semestre letivo. A partir de 2003/2, 

o instrumento de avaliação até então utilizado passou a ser aplicado em um sistema on-

line. Neste caso os dados passaram a ser tabulados e tratados pelo próprio programa. 

 

Com o advento da lei n° 10.861/04, que instituiu o SINAES, a UCL vem adequando o 

sistema anteriormente utilizado de forma a cumprir os objetivos deste novo processo. Para 

tanto a IES criou a sua Comissão Própria de Avaliação - CPA, que vem desde 2004 

trabalhando neste novo desafio educacional. 

 

Em 2005, a CPA da UCL aprovou o seu Regimento Interno bem como o Projeto de 

Avaliação Interna da UCL. Em abril de 2006 foi enviado ao INEP/MEC o relatório de 

avaliação interna da UCL, biênio 2004 – 2005. O relatório seguinte enviado foi em 

referência a 2006 – 2007 – 2008, em 2010 foi enviado o relatório referente ao ano base de 

2009, em 2011 foi enviado o relatório referente ao ano base 2010 e em 2012 foi enviado o 
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relatório referente a 2011, seguindo a cadeira de raciocínio  2013 foi enviado o relatório 

referente a 2012, em 2014 o relatório de 2013 e por fim em 2015 o relatório de 2014. 

 

Em 2014 o sistema online de autoavaliação passou por uma grande reformulação. O novo 

sistema implantando passou a possuir maior usabilidade e complacência no processo de 

interação, isto é , atualmente o aluno precisa de apenas um “click” para alcançar os 

formulários de autoavaliação, que serão exibidos em uma única página. 

 
3.1 Sinaes  

 

O Sinaes tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da 

expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade 

acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de 

sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 

diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

 

A avaliação das IES objetiva identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por 

meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes 

dimensões institucionais, dentre elas obrigatoriamente as seguintes: 

 

 A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

 A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

 A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

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

artística e do patrimônio cultural; 

 A comunicação com a sociedade; 
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 As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

 A organização e a gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

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

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios; 

 A sua infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

 O planejamento e a avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da 

auto-avaliação institucional; 

 As políticas de atendimento aos estudantes; 

 A sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade 

dos compromissos na oferta da educação superior. 

 

O Sistema Nacional de Avaliação Superior está alicerçado em três processos 

complementares: i) Avaliação Externa; ii) Avaliação Interna; e iii) Avaliação de 

Desempenho dos Estudantes. 

 

A avaliação externa será realizada “in loco” e designada pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais (INEP), sendo constituída pelas comissões de avaliação 

institucional e de cursos. No âmbito de cada IES, a coordenação do processo interno de 

auto-avaliação institucional e prestação das informações solicitadas pelo INEP será 

conduzida pela CPA. Os estudantes serão avaliados por meio do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), também coordenado pelo INEP. 

 

3.1 Comissão Própria de Avaliação 

 

A CPA da UCL foi designada inicialmente pela Portaria 06/2004. O período de mandato é 

de dois anos, sendo permitida a recondução e, durante o ano base de 2015, está formada 

pelos seguintes membros (Quadro 2). 
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Quadro 2: Composição da Comissão Própria de Avaliação da UCL no ano base de 2015. 

 

Presidência Zirlene Effgen 

Representantes do corpo docente 
Maria Antonina Magalhães Coelho  

Renata Manhaes 

Representantes do corpo discente 
Taynara Lane 

Iolanda Rodrigues de Freitas 

Representantes do corpo técnico-administrativo 
Adriana Silva de Oliveira 

Cleidimara Santos 

Representantes da sociedade civil 
Luiza Dias Barbosa 

Armildo Dal Moro 

 

 

As atribuições da CPA, assim como sua composição, constituição, papel da presidência e 

dos membros, são geridos por regimento interno. 

 

Os objetivos da CPA da UCL são: 

 

 Elaborar, desenvolver e avaliar a proposta da avaliação interna: auto-avaliação; 

 Coordenar os processos internos de avaliação da Instituição; 

 Sistematizar as informações; 

 Divulgar e fornecer as informações solicitadas pelo INEP. 
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4 METODOLOGIA DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

A metodologia de autoavaliação institucional utilizada pela UCL tem como princípio o 

SINAES e segue o roteiro de autoavaliação institucional e de avaliação externa, 

organizados e divulgados pelo INEP. A autoavaliação é feita, geralmente, a cada semestre 

sendo subdividida em avaliação setorial e avaliação da comunidade acadêmica. 

 

 

4.1 Avaliação Setorial 

 

A avaliação setorial refere-se à coleta de dados institucionais por meio de documentos, 

relatórios e/ou planilhas, os quais são de responsabilidade dos diversos setores da IES 

(Quadro 3). Essas informações são traduzidas na forma de indicadores, os quais foram 

estabelecidos nas “Diretrizes e Instrumento de Avaliação Externa das IES”, produzido pelo 

INEP, e adaptados às necessidades da IES. 

 

Os dados, após tratamento, resultam em relatórios de avaliação setorial, os quais são, 

posteriormente, analisados pela Diretoria e Mantenedora da UCL. 

 

Quadro 3: Avaliação Setorial conforme as “Diretrizes e Instrumento de AutoAvaliação e Avaliação 

Externa” e os setores da UCL 

Setores Informações 

Comissão Própria de Avaliação - Autoavaliação; 

Coordenação Geral de Pós-

Graduação, Pesquisa e extensão 

- PPI para especialização e educação continuada; 

- PPI para pesquisa; 

- PPI para extensão. 

Direção 

- Articulação entre PDI e PPI; 

- Aderência entre o PDI com a realidade institucional; 

- Articulação entre o PDI e a avaliação institucional. 

Gerência Administrativa e 

Coordenação Geral de Graduação 

- PPI para graduação; 

- Perfil do docente; 

- Condições institucionais para os docentes; 

- Corpo técnico-administrativo e as condições institucionais; 

- Programa de apoio ao desenvolvimento acadêmico do discente; 

- Condições institucionais para os discentes; 

- Egressos. 

Gerência de Edição e Marketing 

- Responsabilidade social da IES nas políticas institucionais; 

- Responsabilidade social da IES nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

- Comunicação interna e externa; 

- Administração institucional; 

- Estrutura dos órgãos colegiados. 
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Gerência Financeira 

- Captação e alocação de recursos; 

- Aplicação de recursos para programas de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Gerência de Manutenção, Serviços e 

Infraestrutura 

- Instalações gerais: espaço físico, equipamentos e serviços; 

- Biblioteca: espaço físico, acervo e serviços; 

- Laboratórios e instalações: espaço físico, equipamentos e 

serviços. 

 

 

 

 

4.2 Avaliação da Comunidade Acadêmica 

 

A percepção da comunidade acadêmica sobre todo o conjunto institucional é obtida por 

meio de informações dinâmicas. Estas são oriundas de pesquisas específicas, realizadas 

pela internet, de acordo com o que se deseja abordar em um dado momento do período 

letivo. O trabalho para realização de tais pesquisas é dividido em três partes: i) preparação; 

ii) desenvolvimento e; iii) consolidação. 

 

 

4.2.1 Preparação 

 

A etapa de preparação consiste do planejamento das atividades de auto-avaliação da 

comunidade acadêmica. É realizada sempre no início de cada período letivo, a partir da 

reunião ordinária da CPA, sendo o marco inicial de todo o processo. É composta das 

seguintes atividades: 

 

a) Balanço Crítico 

 

Análise do processo avaliativo do período anterior, visando ressaltar, principalmente, os 

pontos a serem melhorados. Alterações no processo em vigor, bem como novos 

procedimentos de avaliação e divulgação dos resultados são propostos. 

 

b) Agenda de Auto-Avaliação 

 

Consiste do estabelecimento de datas ou períodos, em consenso com o calendário 

acadêmico, para: i) aplicação dos instrumentos de avaliação; ii) tratamento das 

informações, iii) elaboração dos relatórios e, iv) divulgação dos resultados (Quadro4). 

 



                                                                                                                                                                                                

CPA  Comissão Própria de 

       Avaliação da UCL 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

                        

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
CPA - Comissão Própria de Avaliação 

UCL - Faculdade do Centro Leste  

20 

 

Quadro 4: Agenda de atividades de autoavaliação da UCL -  2013 

Ações Responsabilidade População Alvo Datas 

1 – Sensibilização do corpo docente CPA Professores 
Reuniões e Período de 

Capacitação 

2 - Sensibilização do corpo discente CPA Alunos 

Período que antecede 

e durante as 

avaliações 

3 – Avaliação do ingressante 
Setor de 

Comunicação/CPA 
Aluno ingressante 

Período de inscrições 

no Processo Seletivo 

4 – Reunião Inicial da CPA Presidente da CPA CPA 

Mês de 

março/setembro de 

cada período letivo 

5 – Informes às coordenações de curso 

e a diretoria da IES 
Presidente da CPA 

Diretoria 

Coordenações de Curso 

Nas reuniões de 

coordenação e por 

email 

6 – Desenvolvimento dos instrumentos 

de auto-avaliação, tratamento dos 

dados e de divulgação dos resultados 

CPA 
Comunidade 

Acadêmica 

Durante todo o 

período 

7 – Avaliação das coordenações de 

curso e instituição 
CPA Alunos Outubro 

8 – Avaliação das coordenações de 

curso e instituição 
CPA Professores Outubro 

9 - Avaliação do corpo docente CPA Alunos Outubro 

10 – Confecção dos relatórios de auto-

avaliação do período 
CPA 

Diretoria 

Comunidade 

Acadêmica 

Durante o período 

 

 

 

c) - Sensibilização da comunidade acadêmica 

 

Objetiva buscar o envolvimento da comunidade acadêmica no processo avaliativo por 

meio da realização de reuniões, palestras, campanhas, seminários e etc. 

 

d) Divulgação das atividades de auto-avaliação à Diretoria da IES 

 

Tem por objetivo informar a Diretoria da Faculdade sobre as atividades de autoavaliação 

que serão executadas durante o período em vigor. 
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4.2.2 Desenvolvimento 

 

A etapa de desenvolvimento incide na tomada de ações e coleta de dados que objetivam 

verificar o comportamento da comunidade acadêmica e da instituição como um todo. 

 

As informações são levantadas por meio de pesquisas, as quais são direcionadas a um 

grupo de interesse. As pesquisas e o tratamento preliminar dos dados coletados são 

realizados via internet. Posteriormente é feito uma análise estatística mais apurada 

resultando em relatórios de apoio à tomada de decisões. 

 

Os seguintes grupos da comunidade acadêmica são avaliados (Quadro 5). A aplicação dos 

instrumentos de avaliação é feita durante o semestre letivo, obedecendo ao calendário 

acadêmico. 

 

Quadro 5 – Avaliação da comunidade acadêmica 

Grupo a ser Avaliado Quem Avalia Técnica de obtenção de dados 

Ingressante - Setor de 

Comunicação/CPA 

- Pesquisa Online 

Corpo Docente - Aluno - Pesquisa Online 

Coordenação de Curso 
- Aluno 

- Professor 
- Pesquisa Online 

Instituição 

(Secretária; Biblioteca; Cantina; 

Reprografia; Apoio Didático; Laboratório; 

Instalações em Geral; Ambiente de 

Trabalho) 

- Aluno 

- Professor 

- Funcionários 

- Pesquisa internet 

Instituição* 

(Infra-Estrutura; Marketing; Financeiro; 

Corpo Docente; Políticas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão; PDI e PPP; Gestão 

da Instituição; Atendimento aos 

Estudantes) 

- CPA/Grupos Setoriais 
- Relatórios setoriais e 

indicadores 

Egresso 

- Setor de 

Comunicação/CPA/Setor de 

Estágio 

- Questionário Online 

* Avaliação realizada setorialmente conforme “Avaliação Setorial”. 

 

 

a) Avaliação do Ingressante 

É realizada no início de cada período letivo pelo Setor de Comunicação e visa conhecer o 

perfil sócio-econômico do aluno que se matricula na UCL. O instrumento para coleta das 

informações fica disponível na página principal da Faculdade na internet por um período 
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de tempo pré-estabelecido. No período de inscrições no Processo Seletivo, os alunos 

ingressantes são orientados a responder a pesquisa. Os dados são tratados estatisticamente 

e o resultado gera dois relatórios de acompanhamento. i) perfil do ingressante e; ii) 

histórico do perfil do ingressante. O primeiro retrata o perfil do ingressante do corrente 

período e o outro compara este perfil aos anteriores. 

 

b) Avaliação do Corpo Docente pelo Discente 

É feita geralmente no terço final do período letivo. Tem por objetivo conhecer como os 

alunos percebem o serviço realizado pelos professores nos aspectos didáticos, 

comportamentais e de relacionamento. Esta avaliação é feita on-line, sendo as informações 

tratadas automaticamente. Os seguintes relatórios são obtidos: i) avaliação docente 

individual; ii) avaliação docente consolidada e; iii) avaliação docente geral. 

 

 Relatório de Avaliação Docente Individual: Apresenta um diagnóstico individual, 

permitindo ao professor acompanhar seus pontos fortes e fracos em cada disciplina 

lecionada. Este também vem acompanhado da avaliação média dos professores da 

Faculdade. Com base nos resultados recebidos, o docente pode se aperfeiçoar 

trabalhando os pontos que estejam com avaliação abaixo da média. 

 

 Relatório de Avaliação Docente Consolidado: O objetivo desse relatório é permitir à 

coordenação acadêmica o controle e as ações corretivas no sentido de aprimorar as 

deficiências apresentadas pelo corpo docente. Trata-se de um relatório de divulgação 

restrita à diretoria e às coordenações de curso. Este relatório contém a consolidação dos 

resultados individuais de todo o corpo docente. 

 

 Relatório Geral de Avaliação Docente: Utilizado para divulgação e acompanhamento, 

por parte da comunidade acadêmica, dos resultados da avaliação do corpo docente e da 

evolução da qualidade do ensino. Uma tabela contendo o comparativo por período 

letivo é divulgada nos quadros de avisos e no site institucional durante todo o período 

letivo até a próxima avaliação. 
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c) Avaliação da Instituição pelo Discente, Docente e Corpo Técnico Administrativo 

Realizada geralmente na metade do período letivo. Tem por finalidade detectar a satisfação 

dos alunos, professores e funcionários a respeito dos diversos setores da UCL: i) secretaria 

acadêmica; ii) apoio didático; iii) biblioteca; iv) reprografia; v) cantina; vi) salas de aula e; 

vii) laboratórios. Caso seja detectada alguma anormalidade é feita uma nova pesquisa, mais 

aprofundada, abordando temas referentes somente no setor com baixo grau de satisfação. 

Ao final, um relatório é entregue a Direção da IES para as devidas providências e é feita a 

divulgação à comunidade acadêmica. 

 

d) Avaliação da Coordenação de Curso pelo Discente e Docente 

Objetiva verificar a satisfação dos alunos e professores quanto aos trabalhos realizados 

pela coordenação de curso no que diz respeito a: i) gerenciamento do curso; ii) 

acessibilidade e relacionamento e; iii) comunicação e divulgação de informações. 

 

e) Avaliação do Egresso 

É realizada no início de cada período letivo pelo Setor de Comunicação. Visa conhecer o 

perfil do ex-aluno. Aspectos profissionais, sociais, econômicos e institucionais são 

abordados. Um relatório é produzido e entregue à Direção, bem como divulgado à 

comunidade acadêmica. 

 

4.2.3 Consolidação 

 

A etapa final do processo de avaliação consiste na elaboração, divulgação e análise do 

relatório final do período avaliativo. Contempla, também, a realização de um balanço 

crítico do processo avaliativo e de seus resultados em termos da melhoria da qualidade da 

IES. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 GRÁFICOS ELABORADOS A PARTIR DOS QUESTIONÁRIOS 

APLICADOS E INFORMAÇÕES SETORIAIS 

 
Para melhor visualizarmos os resultados obtidos a partir das respostas dadas às questões dos 

nossos questionários e informações setoriais, elaboramos os gráficos que são apresentados na 

sequência deste relatório.  

 

5.1.1 Resultados dos questionários aplicados aos funcionários 

 

 
 

Figura 1 – Percentual de participação dos funcionários dos setores administrativo 
 

5.1.1.1 Avaliação da Instituição 

 

 
Figura 2 – Avaliação da Instituição pelos funcionários dos setores administrativos  
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5.1.2 Resultados dos questionários aplicados aos docentes 

 

 
 

Figura 3 – Percentual de professores que participaram da Autoavaliação Institucional 
 

 

5.1.2.1 Avaliação da Instituição 

 

 
 

Figura 4 – Avaliação da Infraestrutura da Instituição pelos Docentes - 2015 
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5.1.2.2 Avaliação das Coordenações 

 

 
 

Figura 5 – Avaliação dos Coordenadores de Curso pelos Docentes - 2015 
 

 

5.1.3 Resultados dos Questionários Aplicados aos Discentes 

 
 

 
Figura 6 – Percentual de alunos que participaram do processo de autoavaliação 
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Figura 7 – Percentual  de alunos por curso que participaram do processo de autoavaliação institucional 

 

5.1.3.1 Avaliação da Instituição 

 

 
 

Figura 8 – Avaliação da Infraestrutura da Instituição pelos discentes – 2015 
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5.1.3.2 Avaliação dos Docentes 

 

 
 

Figura 09 – Avaliação do professor pelos discentes (parte 1) – 2015 

 

 
 

Figura 10 – Avaliação do professor pelos discentes (parte 2) – 2015 
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5.1.3.3 Avaliação das Coordenações 

 
 

Figura 11 – Avaliação dos Coordenadores de Curso pelos discentes – 2015 

 

 

5.1.4 Resultados da consolidação dos das informações setoriais 

5.1.4.1 Perfil do Docente 

 

 
 

Figura 12 – Carga horária média dos professores 
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Figura 13 – Percentual de Doutores, Mestres e Especialistas – Período 2013/1 

 

 

 

 
Figura 14 – Percentual de professores novos por período 

 

 

 

5.1.4.2 Visão da Comunidade Externa 

 



                                                                                                                                                                                                

CPA  Comissão Própria de 

       Avaliação da UCL 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

                        

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
CPA - Comissão Própria de Avaliação 

UCL - Faculdade do Centro Leste  

31 

 

 
Figura 15 – Comunidade Externa – Parte 1 

 

 

 

 
Figura 16 – Comunidade Externa – Parte 2 
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Figura 17 - Comunidade Externa – Parte 3 

 

 

 

 
Figura 18  – Comunidade Externa – Parte 5 
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Figura 19  – Comunidade Externa – Parte 6 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 – Comunidade Externa – Parte 7 
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5.1.4.3 Perfil do Egresso 

 

 
 

Figura 21 – Pesquisa Egressos – Parte 1 

 

 

 
Figura 22 – Pesquisa Egressos – Parte 2 
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Figura 23 – Pesquisa Egressos – Parte 3 

 

 
Figura 24 – Pesquisa Egressos – Parte 4 
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Figura 25 – Pesquisa Egressos – Parte 5 

 

 
Figura 26 – Pesquisa Egressos – Parte 6 
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5.2 AUTOAVALIAÇÃO POR DIMENSÕES 

 

Os procedimentos metodológicos estão ancorados no que preconiza o sistema nacional de 

avaliação da educação superior, balizando-se principalmente nas dez dimensões de 

avaliação de instituições de ensino. Diante das novas revisões dos instrumentos de 

avaliação institucional propostas pela comissão de revisão do INEP, a metodologia de 

avaliação deste relatório agrupa as 10 dimensões do SINAES em cinco eixos temáticos, 

conforme abaixo:  

 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 do SINAES 

(Planejamento e Autoavaliação). Inclui também um Relato Institucional que descreve e 

evidencia os principais elementos do seu processo avaliativo (interno e externo) em relação 

ao Plano de Desenvolvimento Institucional, incluindo os relatórios elaborados pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) do período que constituiu o objeto de avaliação.  

 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla a dimensão 1 do SINAES (Missão e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional) e a dimensão 3 (Responsabilidade Social da 

Instituição).  

 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange a dimensão 2 do SINAES (Políticas para o Ensino, 

Pesquisa e Extensão), a 4 (Comunicação com a Sociedade) e a dimensão 9 (Políticas de 

Atendimento aos Discentes).  

 

Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende a dimensão 5 do SINAES (Políticas de Pessoal), 

a 6 (Organização e Gestão da Instituição) e a dimensão 10 (Sustentabilidade Financeira). 

  

Eixo 5 – Infraestrutura: corresponde à dimensão 7 do SINAES (Infraestrutura Física) 

 

Partindo das informações coletadas nas reuniões e nos questionários, pudemos elaborar para 

cada uma das dimensões um quadro apresentando as ações já realizadas, as ações programadas 

para 2014, destacando os pontos fortes, os pontos a serem melhorados e apontando sugestões. 

Constatamos que muitos pontos fracos do relatório anterior já foram superados, mas ainda 
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permanecem alguns que pretendemos superar. Assim mesmo ressaltamos que a cada ano muito 

é feito tendo em vista cada uma das dimensões e o bom funcionamento da instituição. 

 

5.2.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional        

 

AÇÕES REALIZADAS 2015 

Dimensão 8 -  Planejamento e Autoavaliação 

Realização periódica de reuniões com o (NDE) Núcleo Docente Estruturante e Colegiado 

de Curso;  Incentivo aos alunos e funcionários a utilizarem o Canal de 

Ouvidoria/Faleconosco;  Acolhimento dos alunos novos com orientações a respeito dos 

serviços prestados, visitas às dependências e palestras motivacionais;  Os alunos de 

faculdade, além do programa institucional de acolhimento, receberam atenção da 

coordenação e dos docentes, onde são apresentadas as ementas das disciplinas, bem como 

o planos de ensino, programas da disciplina e orientados quanto ao sistema de avaliação, 

material de aula e utilização do ambiente sharepoint E Plataforma ESO;  Os alunos 

participaram de palestras no início do período para o entendimento do sistema de ensino 

online da instituição – ESO;  Ocorreram palestras internas tratando de assuntos 

específicos do funcionamento de uma instituição de ensino superior;  Melhoria da 

apresentação dos resultados de avaliação institucional apresentados aos coordenadores de 

curso e direções acadêmicas.;  Melhoria da divulgação dos resultados de avaliação 

institucional aos discentes, docentes e funcionários;  Visita institucional à biblioteca e 

suas instalações, com as devidas instruções de uso, para os alunos calouros;  Envio por 

email aos docentes de suas avaliações individuais por turma ministrada;  Orientações aos 

coordenadores de curso para a utilização dos resultados das avaliações e autoavaliações 

nos processos de gestão dos cursos; Melhoria no processo de levantamento das 

informações dos egressos e comunidade externa;  Reformulação dos questionários de 

autoavaliação, fazendo o agrupamento de questões existentes e inserção de novas questões 

identificadas pela CPA como necessárias;  Criação de um espaço no sistema do aluno 

para divulgação de eventos de áreas afim com os cursos ofertados pela instituição;  

Melhoria no processo de sensibilização da autoavaliação dos docentes através do apoio do 

Diretório Central do Estudantes; 
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AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2016 

Dimensão 8 -  Planejamento e Autoavaliação 

Melhorar o processo de levantamento de informações dos ingressantes.  Manter a 

comunicação intensa aos docentes e discentes sobre as informações dos Conselhos 

Superiores;  Manter a realização periódica de reuniões com o (NDE) Núcleo Docente 

Estruturante, Colegiado de curso;  Continuar incentivando os alunos e funcionários a 

utilizarem o Canal de Ouvidoria/faleconosco;  Continuar disponibilizando os 

questionários da CPA no modo online unificado para facilitar a tabulação, a elaboração de 

gráficos e facilitar também a comunicação com os setores administrativos e pedagógicos 

para que se providenciem as ações necessárias para a resolução dos problemas apontados; 

 Continuar o processo de melhoria da apresentação dos resultados da avaliação 

institucional aos coordenadores de curso e diretorias acadêmicas;  Continuar o 

acolhimento dos alunos pelos dos docentes, onde lhes são apresentadas as ementas do 

curso, bem como o plano de ensino, programa da disciplina, e orientados quanto ao 

sistema de avaliação, material de aula e utilização da Plataforma ESO;  Continuar a visita 

institucional à biblioteca e as suas instalações, com as devidas instruções de uso, para os 

alunos calouros;  Mantença da capacitação dos coordenadores de curso para a utilização 

dos resultados das avaliações e autoavaliações nos processos de gestão dos cursos.  

Melhorar, para o segmento de docentes, o processo de sensibilização da autoavaliação; 

Instituir a Comissão de Acessibilidade; 

PONTOS FORTES 

Comprometimento dos membros da CPA com as atividades da comissão.  Utilização das 

pesquisas realizadas através da CPA nas decisões pedagógicas e administrativas da 

Instituição;  Bons conceitos obtidos no ENADE;  Sistema de online unificado para 

aplicação das pesquisas. 

PONTOS A SEREM MELHORADOS OU SUGESTÕES 

Campanha de incentivo para a utilização e promoção dos serviços da 

ouvidoria/Faleconosco.  Programa “Minha faculdade é acessível?”, para identificação 

dos pontos fortes e fracos quanto a acessibilidade na IES.  Envolvimento do Diretório 

Central do Estudantes no levantamento das informações dos egressos; Instalação de uma 

urna de sugestões na biblioteca 
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5.2.2 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional                       

 

AÇÕES REALIZADAS 2015 

Dimensão 1 - Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

Divulgação do PDI;  Implantação de novos cursos superiores;  Estímulo à capacitação 

de docentes, através de cursos de pós-graduação;  Investimento da IES na participação de 

diversos docentes em Congresso, Anais e Simpósios;  Apoio financeiro para participação 

de discentes em Congressos, Anais e Simpósios;  Investimento da IES em capacitação do 

pessoal técnico-administrativo nas diversas áreas do conhecimento;  Produção de 

conhecimento, por meio das pesquisas científicas, e nos Cursos de PósGraduação lato 

sensu, com a divulgação de seus resultados em teses e artigos e apresentação em Eventos 

Científicos;  Desenvolvimento das atividades de integração entre os cursos;  Realização 

de Programas de Monitoria; Considerável investimento na manutenção e aprimoramento 

da estrutura física;  Mantença do investimento em infraestrutura na questão da 

acessibilidade de deficientes;  Investimento na ampliação do acervo da biblioteca;  

Investimento na tecnologia da IES (computadores, entre outros);  Fixação de parcerias e 

convênios nas empresas da região;  Mantença dos Convênios com o hospital 

Metropolitano e Prefeitura Municipal da Serra;  Realizadas reuniões periódicas com a 

diretoria de graduação e coordenadores de cursos para aprimoramento da gestão 

acadêmica;  Credenciamento da nova unidade em Jardim América – Cariacica, com 

ofertas dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica. 

 

Dimensão 3 - Responsabilidade Social da Instituição 

Participação em projetos de atuação social via parceria com projeto de ação social 

PROJAEC;  Incentivo ao esporte através de patrocínios e bolsas de estudos;  

Participação ativa da Faculdade em eventos populares que ocorrem no município e região, 

através de exposições e atendimentos à comunidade;  Realização do Programa Mostra 

UCL, desenvolvido nas dependências da Faculdade na Semana de Ciência e Tecnologia, 

proporcionando uma grande Feira de Profissões destinada aos estudantes do ensino médio 

de escolas públicas e privadas, inclusive com transporte e oferecidos pela Faculdade;  

Execução das ações artísticas, culturais e esportivas com a comunidade nos eventos 
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acadêmicos abertos ao público;  Promoção de oficinas de tecnologia com percentual de 

vagas gratuitas abertas a comunidade.  Programas de arrecadação de produtos não 

perecíveis e fraldas descartáveis promovidos pela coordenação e alunos do curso de 

administração. Produtos destinados a entidades beneficentes;  Investimento na melhoria 

da acessibilidade na Faculdade;  Promoção do Trote Solidário, organizado pelo DCE, 

com a participação e integração 

AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2016 

Dimensão 1- Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional  

Continuar a divulgação de forma ampla no site da IES sobre as reuniões da CPA;  

Continuar a realização de encontros com docentes de todas as áreas, com o objetivo de dar 

maior visibilidade ao PDI vigente na IES;  Continuar a estimular à capacitação de 

docentes, através de cursos de pós-graduação lato sensu ;  Investimento contínuo da IES 

na participação de diversos docentes em Congresso, Anais e Simpósios;  Continuar o 

apoio financeiro para participação de discentes em Congressos, Anais e Simpósios, além 

do apoio na publicação de trabalhos;  Continuar o investimento da IES em capacitação 

do pessoal técnico-administrativo nas diversas áreas do conhecimento;  Continuar o 

desenvolvimento das atividades de interdisciplinares entre os cursos;  Continuar com os 

Programas de Monitoria;  Manter o Programa de Iniciação Científica;  Continuar com a 

produção de conhecimento, por meio das pesquisas científicas, e nos Cursos de Pós-

Graduação lato sensu , com a divulgação de seus resultados em teses e artigos e 

apresentação em Eventos Científicos;  Continuar investindo na manutenção e 

aprimoramento da estrutura física;  Continuar o investimento em infraestrutura na 

questão da acessibilidade de deficientes;  Continuar o investimento na ampliação do 

acervo da biblioteca;  Continuar o investimento na tecnologia da IES (computadores, 

entre outros);  Manter e incrementar projetos de extensão formalizados;  Formalizar 

Projetos de Extensão com as escolas de ensino médio do município, principalmente na 

área de informática;  Continuar com o questionário, de forma eletrônica, com o objetivo 

de colher dados para as atividades desenvolvidas da CPA (questionários de docentes, 

discentes e funcionários);  Manter o Projeto de Acolhimento dos alunos calouros; Manter 

as reuniões periódicas com a diretoria de graduação e coordenadores de cursos, para 

aprimoramento da gestão acadêmica.  Formalizar Projetos de Extensão com as escolas de 
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ensino médio do município; Captar empresas para o do Polo de Negócios como objetivo 

incentivar e dar suporte a empreendedores, que poderão se instalar no local e receber 

assistência para transformar boas ideias em negócios inovadores. 

 

Dimensão 3 - Responsabilidade Social da Instituição 

Promover projetos de atuação social: realização de campanhas, mutirões, coletas entre 

outros;  Continuar a execução do programa Mostra UCL, desenvolvido nas dependências 

da faculdade na Semana de Ciência e Tecnologia.  Investimento na melhoria da 

acessibilidade na Faculdade;  Manter a Faculdade ativa em eventos populares que 

ocorrem no Município e região, através de exposições e atendimentos à comunidade;  

Aumentar o estabelecimento de parcerias entre a Instituição com as empresas da região e 

mercado de trabalho;  Manter implantação e execução das ações artísticas e culturais, 

esportivas com a comunidade;  Manter a atividade “Trote Solidário” com a participação 

e integração de alunos veteranos e ingressantes com objetivo de beneficiar Instituições 

Assistenciais do Município. 

PONTOS FORTES 

 A Faculdade UCL mantém um corpo docente altamente qualificado e um quadro de 

colaboradores, que possuem muitos anos de casa, demonstrando a solidez da empresa.  A 

Faculdade UCL investe para que todos cumpram efetivamente a missão da instituição, 

inclusive com programas específicos de constantes capacitações.  A realização de 

reuniões periódicas entre os diretores e coordenadores e professores;  A Faculdade UCL 

mantém um Plano de Carreira consolidado;  Envolvimento de alunos, docentes e 

funcionários em quaisquer tipos de atividades sociais. A Faculdade valoriza ações sociais 

em todos os sentidos;  Disponibilização do espaço físico da faculdade para ações e 

projetos sociais em parcerias já existentes ou eventos pontuais;  Parceria com projeto de 

ação social PROJAEC; 

PONTOS A SEREM MELHORADOS OU SUGESTÕES 

Parceria com empresas para auxiliar no acesso ao ensino superior e ainda na realização de 

atividades de extensão; O incremento de um Projeto Institucional, que vise a 

sistematização de todos os projetos sociais já realizados pela faculdade. 
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5.2.3 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas                                             

 

AÇÕES REALIZADAS 2015 

Dimensão 2 - Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Organização da segunda Jornada de Iniciação Científica oficial da UCL, em paralelo á 

Mostra UCL;  Campanha para o uso das normas de segurança dos laboratórios; 

Desenvolvimento de equipamentos para pesquisa e melhoria de laboratórios e 

equipamentos para pesquisa; Publicações científicas por parte dos professores e alunos já 

registrado na UCL, os professores comunicaram artigos no COBENG 2015;   As relações 

internacionais da UCL com a Hanze foram incrementadas, fortalecendo a parceria e com 

isso o surgimento de novas oportunidades, como a formação internacional de profissionais 

e alunos da UCL e novas pesquisas aplicadas, além de um possível diferencial estratégico 

e competitivo; A UCL ainda possui uma representação na comunidade científica capixaba, 

participando de comitês, conselhos e reuniões estratégicas no âmbito municipal e estadual 

referente à Ciência e Tecnologia; tivemos a doação de três robôs industriais (somando 

cerca de 12mil dólares cada) e uma bancada de pneumática. Algumas participações de 

pesquisadores da UCL sendo entrevistados pela Mídia;  Foi dada a continuidade nos 

seguintes projetos de  iniciação científica (ControlAr - Sistema de Automação de 

Climatização para Eficiência Energética, Fábrica de Objetos de Aprendizagem: 

Computação, PsiGame, Controle de Velocidade e Comunicação entre Robô Móvel e 

Notebook, Uso de Visão Computacional com Câmera Fixa como Ferramenta para Medir, 

e Introdução à nanotecnologia: Grafeno; Inauguração do Polo de Negócios como objetivo 

incentivar e dar suporte a empreendedores, que poderão se instalar no local e receber 

assistência para transformar boas ideias em negócios inovadores. 

 

 

Dimensão  4 - Comunicação com a Sociedade 

Comunicação ativa com a sociedade por meio do Departamento de Comunicação e 

Marketing;  Ativação do relacionamento com órgãos de imprensa através da Assessoria 

de Imprensa;  Comunicação intensa interna dos eventos da instituição através de notícias, 

emails, intranets e principalmente através do site, redes sociais e canal eletrônico.  

Divulgação atualizada do cronograma de eventos da faculdade no site oficial da faculdade 
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e canal eletrônico;  Incentivo à comunidade acadêmica a utilizar os serviços de 

Ouvidoria/Faleconosco, disponíveis via telefone, pessoal e também no site da UCL.  

Inserção e acompanhamento da UCL nas redes sociais (facebook, twitter, flicker e as 

novas);  Fixação de murais de informações;  Foi desenvolvido o Projeto Mostra UCl, e 

as visitas às escolas de Ensino Médio, inclusive com palestras motivacionais e sobre o 

mercado de trabalho;  Divulgação das vagas de estágio no site da UCL.  Participação 

dos membros da sociedade civil nas reuniões e atividades da CPA; Visitas in loco das 

coordenações de estágio supervisionado nas empresas; Atualização da sinalização dentro 

da faculdade, destacando as sinalizações referentes à acessibilidade, tais como o 

atendimento prioritário; Criação de um espaço específico no site da instituição para as 

informações das relações internacionais. 

 

Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Discentes  

Intensificação da política de contato/notícias dos egressos;  Participação da Instituição 

nos Programas Especiais: FIES e o PROUNI, que dão oportunidade de inclusão social 

através do estudo;  Mantença do programa destinado aos egressos, com incentivos 

financeiros (descontos) para cursarem novas graduações ou cursos de pós-graduação.  

Mantença das bolsas de estudos aos alunos inseridos no Programa de Iniciação Científica, 

com fomento da faculdade; 

 

AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2016 

Dimensão 2 - Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Realização de eventos de Iniciação Científica; O Robô utilizado no projeto Michelangelo 

foi instalado no novo bloco e será colocado em operações em Janeiro de 2016. Também 

fizemos a proposta de alteração de alguns laboratórios, como o de física, que já está 

instalado no novo bloco. Tais alterações foram autorizadas e acontecerão até o início das 

aulas de 2016.  

 

Dimensão  4 - Comunicação com a Sociedade 

Divulgar o canal da Ouvidoria/Faleconosco na instituição;  Incluir no site oficial da 

instituição a área do funcionário;   Potencializar as visitas a empresas da região a 

realização de parcerias para capacitação de seus funcionários;  Oferecer novos cursos de 
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aperfeiçoamento para as empresas parceiras; ;  Implantação de um sistema gestor, onde 

os alunos e egressos possam ter seus currículos cadastrados e encaminhados para as 

empresas para a possível colocação no mercado de trabalho;  Aumentar a comunicação 

com a sociedade por meio do Departamento de Comunicação e Marketing, enviando 

releases a todos os setores sociais;  Fomentar o relacionamento com órgãos de imprensa 

através da Assessoria de Imprensa, inclusive firmando novas parcerias com veículos de 

toda a região;  Manter a comunicação interna dos eventos da instituição através de 

notícias, emails, intranets e principalmente através do site e canal eletrônico.  Manter 

atualizado no site as informações dos cursos e demais setores da faculdade; Ampliar as 

funções das áreas do docente no site da instituição;   Aumentar a divulgação mensal do 

cronograma de eventos da faculdade no site oficial;  Continuar inserindo e 

acompanhando a UCL nas redes sociais (facebook, twitter, flicker e as novas);  

Continuar fixando murais de informações nos murais de recado;  Ampliar o Projeto 

Mostra UCL e as visitas às escolas de Ensino Médio, inclusive com palestras 

motivacionais e sobre o mercado de trabalho;  Continuar a divulgação no site da UCL e 

em murais da instituição a respeito do PROUNI e do FIES, inclusive da legislação 

pertinente aos mesmos;  Continuar divulgando as vagas de estágio no site da UCL.  

Divulgar eventos externos nas áreas afim com os cursos, para o incentivo do cumprimento 

das atividades complementares. 

 

Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Discentes  

Políticas de elaboração de um banco de empregos e de recolocação profissional, para 

alunos e egressos,  Criar novos programas para facilitar o acesso ao ensino superior de 

qualidade;  Implantar uma força-tarefa no período de matrículas para atender e auxiliar 

os novos alunos a sanar problemas que os impedem de ter acesso ao ensino superior;  

Intensificar a parceria da faculdade com o aluno, proporcionando maior incentivo para a 

permanência no curso;  Promover mais eventos que envolvam os alunos com o objetivo 

de aproximar ainda mais o aluno da faculdade, fidelizando- o para que o mesmo realize 

novos cursos graduação e pós;  Intensificar o interesse sobre as opiniões e vontades dos 

alunos através de pesquisas de sugestão;  Continuar melhorando a política de 

contato/notícias dos egressos;  Continuar ampliando a participação dos Programas 



                                                                                                                                                                                                

CPA  Comissão Própria de 

       Avaliação da UCL 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

                        

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
CPA - Comissão Própria de Avaliação 

UCL - Faculdade do Centro Leste  

46 

 

Especiais: FIES e o PROUNI, que dão oportunidade de inclusão social através do estudo; 

 Continuar proporcionando aos egressos de graduação incentivos financeiros (descontos) 

para cursarem novas graduações ou cursos de pós-graduação, por meio de 

PONTOS FORTES 

Consolidação do programa de Iniciação Científica;  Representação na comunidade 

científica capixaba, participando de comitês, conselhos e reuniões estratégicas no âmbito 

municipal e estadual referente à Ciência e Tecnologia.   Programas de extensão à 

comunidade;  Organização administrativa da Instituição com participação das 

Coordenações;  Melhora significativa na divulgação interna e externa dos eventos e 

trabalhos realizados pela faculdade, assim como qualidade de ensino;  A constante 

divulgação de ações, programas e atividades realizadas pela UCL;  A relação próxima e 

personalizada com as escolas de ensino médio de toda a região;  O relacionamento 

positivo nas redes sociais e proximidade com seus usuários;  A participação ativa dos 

coordenadores e docentes em entrevistas, notícias e matérias quando consultados pelos 

meios de comunicação externos e internos;   Continuar fornecendo aos alunos Bolsas de 

Iniciação Científica, com fomento da faculdade;  Continuar oferecendo Bolsas aos 

funcionários e seus dependentes;   Manter o Departamento de Comunicação e Marketing 

junto a Agência Acadêmica, com o objetivo de estreitar ainda mais a graduação;  

Divulgar mais as ações da IES em outras regiões;  Continuar trazendo egressos para 

ministrarem palestras;  Desenvolver uma política de elaboração de um banco de 

empregos e de recolocação profissional, para alunos e egressos;  Continuar oferecendo 

bolsas para alunos que são funcionários de empresas parceiras: “Bolsa Empresa”;  

Ampliação das campanhas de esclarecimentos sobre os cursos no intuito de angariar 

novos alunos. 

PONTOS A SEREM MELHORADOS OU SUGESTÕES 

Viabilizar publicações com indexação eletrônica (on line);  Maior participação das 

agências de fomento nas pesquisas da Faculdade e também no auxílio à realização dos 

eventos científicos;  Melhorar a divulgação das vagas de estágios e empregos com a 

implantação de um sistema gestor, onde os alunos e egressos possam ter seus currículos 

cadastrados e encaminhados para as empresas;  Necessidade de atualização dos 

endereços e contatos de egressos, para possibilitar ações comunicativas;  Contato dos 
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coordenadores com egressos ainda é muito superficial;  

 

5.2.4 Eixo 4 – Políticas de Gestão                                                         

 

AÇÕES REALIZADAS 2015 

Dimensão 5 - Políticas de Pessoal 

Foram analisadas e, na medida do possível, foram efetivadas as sugestões dos alunos, 

professores e funcionários que foram apresentadas via ouvidoria/faleconosco e relatório 

da CPA; Foi realizado o programa de Desenvolvimento com reuniões periódicas da 

direção de graduação com os coordenadores;  Foram realizados programas para 

capacitação e desenvolvimento do Quadro Funcional.  Foram realizados programas de 

qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida de docentes e funcionários 

operacional/ técnico/ administrativo;  

 

Dimensão  6 - Organização e Gestão da Instituição 

Programas de incentivo aos docentes na publicação de artigos e teses, periódicos nacionais 

e internacionais;  Foram realizadas durante o ano, reuniões com os docentes e 

coordenadores possibilitando estudos e discussões, proporcionando capacitação 

pedagógica em serviço, participação na gestão dos cursos, nas questões disciplinares, 

entre outras;  Foi proporcionado o benefício aos funcionários e docentes para capacitação 

constante dos mesmos, através de financiamento de bolsas de estudos para a realização de 

cursos na Instituição. 

 

Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira 

Capacitação de pessoal, tanto docente como técnico-administrativo;  Ampliação das 

parcerias com empresas da região;  Criação de novos programas de bolsas, possibilitando 

ampliação do número de alunos;  Ampliação do sistema de Manutenção Preventiva para 

que, além dos setores de informática, elevadores e ar condicionados, contemple os demais 

setores como manutenção predial e de instalações.  Ampliação a aplicação da política de 

capacitação de pessoal, tanto docente como técnico-administrativo; Inauguração do Polo 

de Negócios como objetivo incentivar e dar suporte a empreendedores, que poderão se 

instalar no local e receber assistência para transformar boas ideias em negócios 

inovadores. 
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AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2016 

Dimensão 5 - Políticas de Pessoal 

 Reforçar o Programa de Treinamento da Platagorma de Ensino ESO Analisar 

atentamente e, na medida do possível, considerar e efetivar as sugestões de alunos, 

professores e funcionários que nos serão apresentadas via ouvidoria/faleconosco e 

pesquisas da CPA;  Continuar os programas de Desenvolvimento com reuniões 

periódicas da diretoria de graduação com os coordenadores;  Continuar promovendo 

programas de capacitação: técnico e comportamental a todos os funcionários;  Continuar 

realizando programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida de 

docentes e funcionários operacional / técnico/ administrativo.  Desenvolver projeto de 

Capacitação e Desenvolvimento para os funcionários do atendimento;  Desenvolver mais 

trabalhos de integração e motivação através de confraternização entre os funcionários;  

Continuar realizando a adequação ergonômica com troca e adaptação de mobília aos 

funcionários, conforme demanda e necessidade. 

 

Dimensão  6 - Organização e Gestão da Instituição 

Continuar promovendo, regularmente, reuniões possibilitando estudos e discussões, 

proporcionando capacitação pedagógica em serviço, participação na gestão dos cursos, 

nas questões disciplinares, entre outras;  Realizar Fóruns Pedagógicos;  Manter 

constantes avaliações das atuações dos cursos, através de enquetes on line, a respeito dos 

coordenadores, docentes, discentes e técnico-administrativos, com o objetivo de elaborar 

estratégias de mudança para excelência de ensino;  Continuar proporcionando 

capacitação constante dos docentes e funcionários através de financiamento de bolsas de 

estudos para a realização de cursos na Instituição;  Manter e ampliar os convênios já 

realizados, beneficiando os funcionários.  Manter a política de reenquadramento de ex-

funcionários no mercado de trabalho através da apresentação dos mesmos a outras 

empresas.  Continuar realizando programas de integração de colaboradores. 

 

Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira  

Manter o Sistema de Manutenção Preventiva;  Melhorar os programas de gestão da 

faculdade através da capacitação dos líderes de setores e descentralização das decisões;  
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Implantar controle gerencial em mais setores ;  Programa de renovação dos laboratórios 

da instituição, através de reforma das instalações físicas e aquisição de novos 

equipamentos; Manter o Programa de investimento para a aquisição de livros, periódicos e 

equipamento da Biblioteca Central;  Continuar com a política de capacitação de pessoal, 

tanto docente como técnico administrativo;  Ampliar o programa Bolsa Estágio, visando 

o aprimoramento pedagógico e a aprendizagem prática do aluno;  Ampliar a busca de 

receitas alternativas;  Reduzir a evasão, com melhorias no atendimento ao cliente;  

PONTOS FORTES 

Ótima qualificação do corpo docente;  Reuniões periódicas que proporcionam 

interatividade entre os cursos e funcionários;  Capacitação e sensibilização dos docentes 

e funcionários visando a eficiência no atendimento ao aluno;  Publicidade do relatório 

CPA, através do site oficial da faculdade;  Auxílio e acolhimento da Instituição junto aos 

colaboradores, através de comportamento receptivo, de responsabilidade, de ética, de 

integração, de comprometimento e visão humanística, fomentando o equilíbrio no 

Desenvolvimento Organizacional da Instituição;  Grande participação e integração da 

equipe na elaboração do PDI;  Facilidade de acesso on line aos documentos da 

instituição;  A realização de uma política administrativa de mapeamento dos processos 

(todas as ações administrativas) realizados na instituição;  A infraestrutura da UCLS é 

própria, possibilitando economia e segurança;  O planejamento estratégico, norteando as 

ações financeiras; 

PONTOS A SEREM MELHORADOS OU SUGESTÕES 

Aprimoramento de workshops tendo em vista o PDI;  Valores financeiros dos cursos , 

frente à concorrência. 

 

5.2.5 Eixo 5 – Infraestrutura                                             

 

AÇÕES REALIZADAS 2015 

 Dimensão 7 – Infraestrutura física 

Investimento de R$ 11.191,88 para a ampliação do acervo da biblioteca;  Aquisição de 

novos projetores multimídia para as salas de aula, bem como quadros e conversores;  

Manutenção nos projetores e computadores das salas de aula,  Manutenção e troca dos 

quadros brancos de sala de aula;  Ampliação do link de acesso aos serviços de internet.  
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Desenvolvimento de equipamentos para pesquisa e melhoria de laboratórios e 

equipamentos para pesquisa; Inauguração do novo prédio ampliação do bloco de 

laboratórios, área ampliada em 1.295,43 m². Aquisição de novos equipamentos para o 

Polo de Negócios. 

AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2016 

Dimensão 7 – Infraestrutura física 

 Continuar realizando reforma/manutenção dos laboratórios;  Continuar realizando 

melhorias na rede Wirelles ;  Continuar desenvolvendo ações de melhorias na segurança; 

 Manter a política atual de aquisições de livros e periódicos; 

PONTOS FORTES 

 A estrutura da faculdade atende perfeitamente às exigências dos cursos, é ampla e 

constantemente recebe as melhorias que são necessárias;  Há uma verba destinada à 

manutenção mensal, administrada pelo setor de manutenção de maneira autônoma;  A 

instituição mantém uma equipe de manutenção própria e capacitada, envolvendo 

profissionais de obras, eletricidade, hidráulica, serralheria, marcenaria, jardinagem e 

oficina mecânica;  Biblioteca ampla, com salas de estudos individuais ou em grupo, 

acesso a arquivos digitais e amplo acervo de livros e periódicos e com verba anual para 

atualização do acervo;  Boas condições de acessibilidade arquitetônica.  Restaurante 

interno com boa qualidade e baixo preço para atender aos alunos que ficam em tempo 

integral; 

PONTOS A SEREM MELHORADOS OU SUGESTÕES 

Ampliação da área do centro de vivência; 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este documento teve por objetivo apresentar todo o conjunto de procedimentos para a 

gestão de qualidade e de autoavaliação praticado pela Faculdade do Centro Leste. A 

qualidade dos serviços prestados e a satisfação de nossos alunos constituem parte 

integrante, e principal, dos objetivos e da missão da instituição.  

 

A autoavaliação é um processo complexo visto que envolve toda a comunidade acadêmica, 

todos os setores da instituição e uma série de resistência individual e coletiva. A criação de 

uma cultura avaliativa é um dos maiores desafios a serem alcançados nesta matéria. Esta 

ação avaliativa é uma estratégia pedagógica que se reveste da mais alta significação, pelo 

fato de ter a possibilidade de gerar uma expressiva massa de informações atualizadas para 

o uso do replanejamento dos cursos.  

 

Os resultados encontrados são utilizados pela instituição, levando-a a elaborar novos 

programas institucionais, a atualizar as suas políticas institucionais e a tomar decisões que 

servirão de base para a melhoria continuada do processo de ensino-aprendizagem. 
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