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1. Introdução 

1.1.  Histórico da Instituição 

A história da Universidade Positivo começa em 1988 com as Faculdades Positivo 

ofertando os cursos de Administração e Comércio Exterior. Em 1998, elas foram 

transformadas no Centro Universitário Positivo (UNICENP), com 18 cursos de 

graduação, 4 de stricto sensu e dezenas de especializações. Em 2000, a instituição 

transferiu seu campus para uma área especialmente projetada e edificada de 410 mil m², 

no bairro Campo Comprido, em Curitiba. 

O Centro Universitário Positivo foi transformado em Universidade Positivo, 

credenciada pela Portaria MEC no 171, de 30 de janeiro de 2008, com Conceito 

Institucional 4, oferecendo 30 cursos de graduação (bacharelado e licenciatura), 4 

programas de pós-graduação e dezenas de especializações. 

Atenta ao PNE, em 2009 a UP implantou o Centro Tecnológico (CT) com o objetivo 

de tornar-se um centro de excelência em formação superior articulado com o mercado 

de trabalho, oferecendo Cursos Superiores de Tecnologia (CST). A implantação de 

cursos foi realizada com base em demandas do setor produtivo por recursos humanos 

qualificados, de acordo com a realidade local. 

Com o objetivo de contribuir para o acesso à educação superior, ainda em 2009 

solicitou seu credenciamento para oferta de cursos superiores na modalidade à distância 

(EaD), com dois polos de apoio presencial: o Polo Ângelo Sampaio, situado no bairro 

Batel, região central de Curitiba, e o Polo Ecoville, situado na sede da IES. O 

credenciamento de EAD foi concedido por meio da Portaria MEC no 1.071, de 1/11/2013 

e a partir de 2015 a UP iniciou a expansão de EAD por meio da implantação de polos 

nas regiões Sul e Sudeste. 

O recredenciamento da UP enquanto universidade foi protocolado em 2013, 

oficializado pela Portaria MEC nº 169, de 03 de fevereiro de 2017 (DOU nº 26, de 

06/02/2017, seção 1, p. 15.), com Conceito Institucional 4. No mesmo ano, solicitou 

credenciamento de campus fora de sede no município de Ponta Grossa. 

Atenta à problemática ambiental, a UP obteve em 2013 a certificação ISO 14001, 

consolidando o Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 
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Em 2018, foi concedido o credenciamento do campus fora de sede em Ponta 

Grossa e protocolado o processo de credenciamento do campus fora de sede em 

Londrina, o qual foi concedido em 2020. 

Em março de 2020, a Cruzeiro do Sul Educacional adquiriu a UP e a instituição 

passou a fazer parte do quarto maior grupo educacional do Brasil, que atua desde 1965 

no ensino superior em diversas regiões do Brasil por meio de marcas e posicionamentos 

distintos, respeitando as especificidades da região onde estão inseridas e buscando 

sempre apresentar os melhores indicadores acadêmicos de qualidade dentre as 

instituições de ensino particulares brasileiras. 

Em sua atuação, a UP pauta-se pela busca da excelência e o desenvolvimento 

de cursos, projetos e ações que atendam aos pleitos regionais, as exigências do plano 

nacional de educação e que possibilitem o desenvolvimento do mercado e da sociedade 

brasileira. A oferta de cursos e programas acompanha as demandas regionais por 

profissionais aptos a se adaptarem às mudanças da base tecnológica e do processo 

produtivo, que conjuguem eficiência individual, competência técnica, espírito inovador e 

empreendedor, formação ética, solidariedade e espírito de cooperação. 

Em 2021 a UP se configurava com os seguintes indicadores: 

• Índice Geral de Cursos (IGC) de 3,22 em 2019. 

• Três unidades acadêmicas em Curitiba. 

• Dois campi fora de sede: Ponta Grossa e Londrina. 

• 5 mestrados e 4 doutorados. 

• 79 cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e CST) ativos na 

modalidade presencial. 

• 98 cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e CST) ativos na 

modalidade EAD.  

• 295 cursos de especialização nas modalidades presencial e EAD, sendo 

17 EAD. 
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1.2. Composição da CPA 

Em 2021 a composição da CPA foi definida pela Portaria 1.359 de 11/05/2021, 

com a composição a seguir: 

Corpo docente:  

1. Edson Ronaldo Guarido Filho.  

2. Fabieli Fernandes Campos Higashiyama.   

3. Helton de Azevedo.   

4. Isabelle Christine Moletta.  

5. José Ivan de Paula Prohmann.  

6. Leide Albergoni do Nascimento Bilinski.  

7. Olívia Alves Gomes Pessoa.  

8. Rodolfo Marques Sastre.  

9. Solena Ziemer Kusma Fidalski.  

10. Willian Carneiro de Oliveira.   

Corpo técnico-administrativo:  

1. Bruna Baran.  

2. Bruna Maria Stival Neves.  

3. Jaqueline Antonelli Xavier Alves.   

4. Lucelí de Souza Fabro.   

5. Rafael Ferreira dos Santos.  

Corpo discente:  

1. Akira Barbosa Hirota.  

2. Otávio Paiva Bassete.  

3. Vinícius Hisayoshi Siguimura.  

4. Vitória Gonçales Neves. 

5. Jonathan da Silva Gomes. 

6. Alyni Eduarda Rudnik.   

Representantes da sociedade civil organizada:  

1. João Barreto Lopes.  

2. Lucas de Paula Ribeiro.  

3. Paulo José da Silva.  

A coordenação ficou sob responsabilidade da professora Fabieli Fernandes 

Campos Higashiyama, que foi desligada em dezembro de 2021. Para finalização deste 
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relatório, a professora Leide Albergoni do Nascimento Bilinski assumiu a coordenação 

da comissão. 

A representatividade de todos os segmentos foi bastante equilibrada, conforme 

quadro a seguir: 

 
Quadro - Composição da CPA por segmentos: 

Segmento Quantidade de representantes Percentual de representação 

Corpo docente 10 42% 

Corpo Técnico-Administrativo 5 20% 

Corpo Discente 6 25% 

Sociedade Civil Organizada 3 12,5% 

Total de membros 24 100% 

 

Portanto, nenhum segmento assumiu a maioria absoluta da composição. 

1.3. Planejamento estratégico de autoavaliação  

 

A crença na utilização da avaliação como estratégia para alcançar a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem e da gestão da instituição, faz parte do Grupo 

Positivo, pois desde 1972 – ano de sua fundação – aplicam-se instrumentos para aferir 

os docentes e gestores, em que os respondentes são os alunos. Denominava-se na 

época “enquete” aplicada no curso pré-vestibular. Essa experiência serviu de fulcro para 

avaliar posteriormente o corpo docente e administrativo dos colégios e Faculdades 

Positivo. Em 1995, inicia-se a aplicação do SEAQUE – Sistema Estatístico de Avaliação 

de Qualidade do Ensino e, desde então, a Autoavaliação Institucional tem sido 

aperfeiçoada e concretizada através de diferentes instrumentos. 

Com o estabelecimento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), em 2005, foi implantada a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UP para 

dar continuidade ao processo avaliativo de uma forma mais estruturada e de acordo com 

critérios de qualidade nacionais. 

Ao longo dos anos de CPA os instrumentos de avaliação foram aprimorados para 

atender às necessidades da gestão institucional e da evolução na estrutura 

organizacional da UP. Tais alterações e implementações de instrumentos são 

amplamente discutidas com os membros da CPA e com os usuários dos resultados, 

como a Reitoria, Pró-Reitorias, Diretorias, Coordenações de cursos e setores avaliados. 

Com o crescimento da Universidade Positivo, através de diversas unidades na 

cidade de Curitiba e campus fora de sede, e as atualizações do sistema de avaliação 

externa (MEC/INEP), a CPA precisou reorganizar a sua estrutura de operação e atualizar 

os instrumentos de Autoavaliação Institucional a partir de 2018. 
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Desde então as ações da CPA são norteadas por essas diretrizes, tendo gerado 

bons resultados institucionais em relação ao processo de melhoria contínua. 

Com a incorporação à Cruzeiro do Sul Educacional em 2020, a UP iniciou novo 

ciclo avaliativo em 2021 com base em um novo projeto de autoavaliação institucional, 

pautado na experiência das 12 outras IES do Grupo.  

Uma Universidade tem uma organização complexa e multidimensional, por isso 

para atender a todas as necessidades avaliativas e deixar todos os sujeitos institucionais 

conscientes do papel da CPA, foi estabelecida uma missão para tal comissão: 

• Gerar, convergir, congregar, analisar, sistematizar e divulgar informações 

de diversas naturezas, de acordo com as necessidades da Universidade 

Positivo, contribuindo para a otimização do processo acadêmico nas 

dimensões de ensino, pesquisa e extensão e do processo técnico-

administrativo, garantindo, no papel dos processos avaliativos, a 

articulação necessária com as comunidades interna e externa e com os 

mecanismos regulatórios do Estado. 

Contemplando essa missão, foram definidos, os objetivos gerais da área que são: 

• Avaliar a instituição como uma totalidade integrada, permitindo a 

autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas 

institucionais efetivamente realizadas, visando à melhoria da qualidade 

acadêmica e ao desenvolvimento institucional. 

• Privilegiar o conceito da autoavaliação e sua prática educativa para gerar, 

nos membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas 

qualidades, problemas e desafios para o presente e o futuro, 

estabelecendo mecanismos institucionalizados e participativos para a sua 

realização. 

 

Para atender tais objetivos, a CPA embasa-se em uma fundamentação teórico-

metodológica com base nas ciências humanas e na educação que dá suporte para as 

ações avaliativas institucionais, evidenciadas a seguir: 
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Esquema - Fundamentação teórica e metodológica 

Paradigma Fundante da Metodologia  
- Crítico Dialético –  (Gamboa, 1999) 

Base – Teoria Crítica Dialética  

• Ação – reflexão – ação = “práxis” 

• Dinâmica da realidade social e enfoque na dialética e na crítica   
Movimento – Considera: o histórico, a constância, a contradição e a dialética presentes na ação dos homens em 
interação e as experiências reais do movimento humano. 
Visão 

• Ação social é práxis - homens são agentes históricos e transformadores da realidade histórica  
Finalidade 

• Transformação histórica / sócio / cultural das realidades e emancipação dos sujeitos   
Conclusão 

• A ética ocorre na convivência  

• A política torna-se socialmente crítica e constrói-se na co-gestão 

• Os resultados devem ser contextualizados, interpretados, analisados na ação  
Modelo – Investigação na ação 

• Relação dialética = teoria e prática 

• Métodos e técnicas atendem à consciência e à intencionalidade imersas no tempo e no espaço  
Abordagem – histórica, dialética, quanti-qualitativa 
Instrumentos – levantamentos / mensurações / depoimentos / entrevistas, espaços para exposições, encontros, 

ouvidoria.  
 

 

 

Paradigma Empírico-analítico 
(Santos Filho, 1995)  

 

• Base – psicologia experimentalista e ciências 
naturais 

• Movimento – conduz a eficiência e a eficácia 

• Visão – objetiva, burocrática, generalista, 
centralizadora, isolada do contexto e dos 
sujeitos 

• Finalidade – qualidade do produto 

• Conclusões – medir para localizar o fato ou 
fenômeno 

• Modelo – Avaliação somativa 

• Abordagem – Quantitativa 

• Instrumentos – Questionários / provas / 
mensurações.   

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Paradigma Socioantropológico 
(Parlett & Hamilton, 1997) 

 

• Base – antropologia social, psiquiatria e 
pesquisa participante 

• Movimento – Considera:   

− contextos amplos / SER em desenvolvimento e 
participante 

• Visão – histórica, paciente, participante, singular 
e descentralizada  

• Finalidade – qualidade do produto e do 
processo;   

• Conclusões – descrever / interpretar o fato ou 
fenômeno 

• Modelo – Avaliação Formativa 

• Abordagem – Qualitativa 

• Instrumentos – exposições orais ou escritas; 
reuniões, conselhos. 

Fonte: CPA  
 

Baseado em tais fundamentos, foram constituídos processos e projetos que 

geraram vários relatórios disponíveis na IES para as Comissões in loco. 

1.4. Ano referência do relatório  

Este relatório de autoavaliação da Universidade Positivo trata-se do Segundo 

Relatório Parcial, de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65, de 09 de 

outubro de 2014. Neste relatório, a CPA procurou contemplar as informações e ações 

desenvolvidas no ano de 2019, bem como apresentar os cinco eixos trabalhados.  

Paradigmas Complementares 

- Origens - 
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2. Metodologia  
 

2.1. Instrumentos utilizados na coleta de dados  

 

Para dar consecução ao seu processo autoavaliativo, a CPA, observando a 

legislação vigente, desenvolveu seus instrumentos de avaliação, observando as 10 

dimensões previstas pelo Sinaes, organizadas nos cinco eixos, sendo implementados 09 

processos avaliativos, assim distribuídos: 

1) Avaliação do Planejamento: 

Indicador Avaliado: Planejamento. 

2) Avaliação do Clima Organizacional: 

Indicadores Avaliados: Satisfação Geral; Ambiente Psicossocial; Compensação; 

Percepção sobre o tratamento recebido pela IES; Reconhecimento; Comunicação 

/ Informação; Imagem Institucional; Liberdade de Expressão; Qualidade do Grupo 

Gestor; Qualidade do Grupo de Trabalho; Condições de Trabalho; Autonomia; 

Tipo de Trabalho; Participação nas Decisões e Imagem Setorial. 

3) Avaliação do Ensino de Graduação (cursos presenciais): 

Indicadores Avaliados: Missão e Responsabilidade Social / Institucional, 

Coordenação de Curso, Projeto Pedagógico do Curso, Ambiente Virtual / 

Disciplinas online, Oportunidades da ampliação de formação acadêmica e 

profissional, Políticas Institucionais voltadas ao Ensino, Condições para o Ensino, 

Infraestrutura Institucional / Acadêmica, ENADE, Representatividade, Corpo 

Docente, Corpo Discente e Avaliação Institucional / CPA. 

4) Avaliação do Ensino de Graduação (cursos EaD): 

Indicadores Avaliados (cursos EaD): Coordenador do Curso; Tutores Online; 

Material Didático da Disciplina; Avaliações e Atividades; Estágio Curricular 

Supervisionado / TCC / Projetos; Central de Atendimento ao Aluno (CAA Online); 

Central de Relacionamento; Oportunidades da ampliação de formação acadêmica 

e profissional; Área do Aluno; Relacionamento com o Polo de Educação a 

Distância; Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Blackboard; Rotina de 

Estudos; Relação com Tutoria Online; Relação com a Instituição e Avaliação 

Institucional / CPA.  

Indicadores Avaliados (cursos Semipresenciais): Coordenador do Curso; Tutores 

Online; Professor do Encontro Presencial; Material Didático da Disciplina; 
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Avaliações e Atividades; Estágio Curricular Supervisionado / TCC / Projetos; 

Central de Atendimento ao Aluno (CAA Online); Central de Relacionamento; 

Oportunidades da ampliação de formação acadêmica e profissional; Espaços do 

Encontro Presencial; Área do Aluno; Relacionamento com o Polo de Educação a 

Distância; AVA – Blackboard; Rotina de Estudos; Relação com Tutoria Online; 

Relação com a Instituição e Avaliação Institucional / CPA. 

5) Avaliação dos Polos de Apoio Presencial (EaD): 

Indicadores Avaliados: Atendimento nos Polos; Atividades Acadêmicas nos Polos 

e Avaliação da IES pelo Polo/Parceiro.  

6) Avaliação com os Egressos (cursos presenciais e EaD): 

Indicadores Avaliados: Identificação do Egresso / Curso; Situação Profissional 

Atual; Avaliação do Curso / Instituição e Satisfação Geral.  

7) Avaliação do Ensino de Pós-graduação (cursos presenciais) – Lato Sensu: 

Indicadores Avaliados: Gestão Institucional; Projeto Pedagógico do Curso; 

Monografia / Trabalho de Conclusão do Curso; Corpo Docente; Corpo Discente; 

Infraestrutura Institucional / Acadêmica e Secretaria.  

8) Avaliação do Ensino de Pós-graduação (cursos EaD) – Lato Sensu: 

Indicadores Avaliados: Gestão Institucional; Projeto Pedagógico do Curso; 

Monografia / Trabalho de Conclusão do Curso; Corpo Docente; Corpo Discente e 

Infraestrutura Institucional / Acadêmica. 

9) Avaliação do Ensino de Pós-graduação – Stricto Sensu: 

Indicadores Avaliados: Coordenação do Programa; Projeto Pedagógico do Curso; 

Orientação de Dissertações; Programa de Pós-graduação e Pesquisa; Apoio ao 

Corpo Discente; Prática Docente: Didático-pedagógica; Professor / Alunos (ética); 

Prática Discente: Comportamento Acadêmico e Condições para o Ensino e 

Infraestrutura.  

2.2. Segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil 
consultados  

 

Os segmentos consultados para a participação no processo de autoavaliação são 

os seguintes: 

a) Alunos (Graduação Presencial; Graduação EaD; Pós-graduação Presencial – 

Lato Sensu; Pós-Graduação EaD – Lato Sensu e Pós-graduação Presencial – 

Stricto Sensu). 
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b) Professores (Graduação Presencial; Graduação EaD; Pós-graduação Presencial 

– Lato Sensu e Pós-graduação Presencial – Stricto Sensu). 

c) Tutores (Graduação EaD e Pós-Graduação EaD – Lato Sensu). 

d) Coordenadores de Curso / Programas (Graduação Presencial; Graduação 

EaD; Pós-graduação Presencial – Lato Sensu; Pós-Graduação EaD – Lato Sensu 

e Pós-graduação Presencial – Stricto Sensu). 

e) Funcionários Técnico-administrativos (Funcionários da IES). 

f) Alunos Egressos (Graduação Presencial e Graduação EaD). 

2.3. Técnicas de análise dos dados  

 

 

As etapas de desenvolvimento dos relatórios avaliativos e as técnicas de análise 

dos dados são:  

✓ Discussão periódica dos instrumentos com gestores e membros da CPA;  

✓ Aplicação dos instrumentos avaliativos (sistema on-line); 

✓ Elaboração de tabelas e gráficos; 

✓ Análise das colocações em cada indicador, com base em dois critérios: 1) 

Validação da Amostra, 50% de participação, ou erro amostral que fique em até 3 

pontos; 2) Critério de satisfação que corresponde a somatória das alternativas de 

concordância que devem resultar em 60% das respostas.  

✓ Levantamento das principais potencialidades ou fragilidades, tomando por base 

as colocações avaliativas que se apresentaram;  

✓ Elaboração dos cadernos de resultados (gráficos e eletrônicos) de curso / da IES 

/ Polo; 

✓ Encaminhamento dos cadernos (de forma gráfica e eletrônica) a cada gestor 

responsável ou envolvidos no processo (mantenedora, reitoria, pró-reitorias, 

coordenações de cursos e gerentes de áreas e setores); 

✓ Discussão dos resultados com os colegiados específicos; 

✓ Elaboração do documento que indica as ações decorrentes do processo 

avaliativo.  

✓ Divulgação dos resultados da avaliação via Área do Aluno / Professor (SIAA); 

Disciplina da Coordenação do Curso no Blackboard; E-mail Institucional e site da 

CPA. 
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3. Desenvolvimento 
 

3.1. Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

 

3.1.1. Indicador 1.1 Evolução institucional a partir dos processos de 
Planejamento e Avaliação Institucional 

No intuito de alcançar seus objetivos, a Universidade Positivo reconheceu a 

importância de realizar um planejamento que envolvesse sua comunidade e articulasse 

os setores e os departamentos, observando-se, sempre, os processos avaliativos, para 

que eles fossem utilizados como instrumentos de gestão para repensar a IES de forma 

sólida e em longa duração. 

Como aponta em seu PDI 2021-2025, a Universidade desenvolve uma gestão 

compartilhada desde 2021, que se articula com a Mantenedora, tendo em vista as 

necessidades para a consecução das diversas atividades institucionais. Tal política 

tornou mais ágil e eficiente os processos e os procedimentos internos em todas as áreas 

e os setores da Universidade, com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, 

conforme as diretrizes e as orientações indicadas pela entidade Mantenedora e as 

diretrizes e metas contidas no PDI. 

Dessa maneira, a Universidade passou a adotar um modelo de gestão que 

privilegia o compartilhamento no processo decisório entre as esferas da Mantenedora e 

da Reitoria, bem como desta com as Pró-reitorias, orientando-se pelos princípios da 

participação e da transparência. Assim, o modelo passou a envolver todos os níveis 

acadêmicos e Órgãos Colegiados, permitindo a participação da comunidade universitária 

em todas as discussões pertinentes à Administração Superior, por meio das reuniões de 

conselhos, de comitês e de comissões nas diversas áreas, além das reuniões ampliadas 

da Reitoria e da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

Tendo em vista a política de gestão institucional, é importante destacar os desafios 

de sua implantação, observando-se questões éticas, de transparência, de participação e 

de descentralização. Nessa perspectiva, a Universidade implementou ações para 

alcançar seus objetivos de gestão que estão previstos no PDI atual. Essas ações são 

voltadas para a percepção de um posicionamento de qualidade educacional e de boas 
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práticas de gestão. A Reitoria, para tanto, reúne-se com as coordenadorias de integração 

das escolas para dar atendimento às demandas que são encaminhadas dos diversos 

órgãos / setores, procurando atender a todas as questões que envolvem as duas 

modalidades de educação em que atua: presencial e a distância. 

Tanto na modalidade presencial quanto na modalidade a distância, além do 

trabalho das Coordenações de Curso e de Programas, há os Colegiados de Cursos de 

Graduação, que são designados para, em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), avaliarem e apresentarem proposições que garantam a qualidade do ensino de 

graduação na IES. Em todas essas comissões, há representatividade de professores e 

alunos, para que os processos sejam transparentes. Da mesma forma, na Pós-

graduação, os Coordenadores de Programas e respectivos colegiados da pós-

graduação promovem reuniões com seus professores e alunos para avaliar os 

programas e propor novos projetos e encaminhamentos, com a finalidade de atender à 

formação proposta e possibilitar sua consolidação e desenvolvimento. 

A evolução institucional pode ser observada no relatório integral de avaliação 

institucional, disponibilizado ao MEC por meio do sistema e-MEC, onde apresenta-se de 

forma mais pontual, a ampliação de suas potencialidades, bem como a busca constante 

para superação das questões que têm aparecido como fragilidades nas avaliações 

realizadas. De forma geral, é possível verificar o aumento constante da demanda pelos 

cursos da Universidade Positivo; a avaliação institucional consolidada, que já faz parte 

da cultura avaliativa da Instituição; a evolução crescente da qualidade de suas 

atividades, observada tanto nos relatórios de avaliação interna, quanto nos relatórios de 

avaliação externa; o desenvolvimento de atividades de extensão crescente, observando 

as relações necessárias com seus cursos de graduação. 

Na pós-graduação, observou-se o critério de sustentabilidade na decisão de 

manter ou ampliar os cursos lato sensu EaD e os programas stricto sensu. Destaca-se, 

aqui, a excelente avaliação dos programas de mestrado e doutorado, que resultaram em 

melhoria dos conceitos da Universidade. 

Em cada avaliação, é gerado um relatório que é analisado pela CPA, pelos órgãos 

superiores, pelas coordenações de cursos, pelos colegiados de cursos e pelos 

respectivos NDEs. A partir do estudo desses relatórios, são desenvolvidos os quadros 

que apresentam os resultados do processo avaliativo e as ações acadêmicas que serão 

realizadas decorrentes da autoavaliação e dos resultados das avaliações externas. 
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3.1.2. Indicador 1.2 Processo de autoavaliação institucional 

A CPA da Universidade Positivo teve início em 2004, com a implantação do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), embora a instituição 

tenha diversas ações anteriores a esta legislação que traziam o olhar da autoavaliação 

para o processo de gestão. 

A CPA atuante em 2021, designada pela Portaria 1.359 de 11/05/2021, era 

composta por 24 membros, cuja participação se dá de forma igualitária, posto que 

nenhum segmento tem maior representatividade que outro. Há representantes do corpo 

técnico-administrativo, corpo docente e corpo discente, além de representantes da 

sociedade civil e de egressos. As dimensões avaliadas são aquelas definidas pelo 

SINAES, fornecendo subsídios para a gestão acadêmica e para o acompanhamento da 

prática docente no que se refere a currículo e conteúdo; metodologia de ensino; 

interdisciplinaridade; processo de avaliação; conduta profissional/ ética, infraestrutura 

disponibilizada para desenvolvimento das atividades acadêmicas, clima organizacional, 

entre outros. A CPA possui infraestrutura própria, Regulamento devidamente aprovado 

pelos órgãos superiores e reúne-se regularmente com suas atas devidamente 

registradas.  

A Metodologia e os Instrumentos utilizados no processo de avaliação são 

discutidos, elaborados, aplicados e analisados pela CPA. A Autoavaliação é realizada 

em todos os níveis: docentes, corpo técnico-administrativo, discentes, coordenações de 

curso, tutores, mantenedores / coordenadores de polo.  

Para obter eficiência no processo de avaliação interna, a CPA realiza o 

planejamento das ações mediante plano de trabalho que inclui cronograma, distribuição 

de tarefas e recursos humanos, materiais e operacionais. Para garantir a coerência entre 

as ações planejadas e as metodologias adotadas, bem como a articulação entre os 

membros e a observância dos prazos previstos, a CPA apresenta um calendário com 

todas as etapas da avaliação, contemplando  elaboração, revisão, reorganização e 

aplicação dos instrumentos de pesquisa; sensibilização prévia da comunidade 

acadêmica, em todos os seus segmentos;  discussões internas, definição das equipes 

de trabalho ou comissões setoriais para a divisão de tarefas; apresentação das 

sistematizações dos resultados; elaboração dos relatórios parciais das dimensões 

avaliadas e do relatório final, bem como divulgação dos dados. 

A fase de sensibilização, junto à comunidade acadêmica, dos trabalhos da CPA, 

está sempre presente em todas as etapas do ciclo avaliativo, por meio de 
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conscientização e esclarecimentos sobre a Avaliação Institucional, bem como pela 

participação da CPA em eventos, colegiados superiores e demais reuniões da Instituição. 

Assim, todos os membros da comunidade acadêmica são chamados a se envolverem 

nos processos avaliativos para a integração, a articulação e a participação. Isto ocorre 

também na etapa de ampla discussão das análises e resultados com a comunidade, por 

meio de reuniões e outras formas de divulgação. 

O processo de comunicação com a comunidade acadêmica está presente em 

todas as etapas do ciclo avaliativo. Inicialmente a CPA, por meio de reuniões de 

conscientização e de esclarecimento sobre o processo de avaliação, solicita aos 

gestores acadêmico-administrativos uma análise conjunta dos instrumentos de avaliação 

nos espaços de discussão (colegiados de curso, Núcleo Docente Estruturante (NDE), 

reuniões com os representantes de classe e com os gestores institucionais). Assim, 

todos os membros da comunidade são convidados a participarem do processo 

autoavaliativo, trazendo suas contribuições para o processo.  

Após a definição das questões que compõem os instrumentos avaliativos há uma 

análise conjunta entre CPA, Pró-reitorias e coordenações de curso sobre o período da 

avaliação. Evita-se a aplicação durante a realização de provas regimentais, pois os 

resultados podem sofrer interferências significativas pela percepção dos alunos sobre 

um determinado aspecto. 

Assim que os instrumentos de avaliação e o período de realização do processo 

autoavaliativo são definidos, a CPA inicia o processo de comunicação à comunidade 

acadêmica nos diversos meios disponíveis na instituição: murais; mensagem via Short 

Message Service (SMS); informativo nas redes sociais; mensagem na área do aluno; e-

mail institucional dos professores; e a ação de divulgação pelos coordenadores de curso, 

via disciplina da coordenação no Blackboard, pelos tutores e pelos docentes em sala de 

aula.  

Paralelamente a essa ação de comunicação, a CPA inicia a elaboração do 

cadastro das questões no sistema informatizado desenvolvido pelo próprio departamento 

de sistemas da instituição. O sistema permite a participação de alunos e professores de 

um determinado curso ou de todos os cursos no processo avaliativo, bem como dos 

funcionários técnico-administrativos de forma simultânea. 

A avaliação fica disponível para a participação da comunidade acadêmica nas 

respectivas áreas – área do aluno, do professor, do tutor e do colaborador. Ao acessar, 

tanto alunos, quanto professores, tutores e funcionários visualizam uma mensagem 
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apresentada em um pop-up sobre a realização da avaliação; assim, podem optar por 

participar naquele momento ou realizar a avaliação posteriormente, clicando na opção 

própria. 

O sistema também permite que o participante inicie a avaliação e possa continuar 

respondendo às demais questões posteriormente, pois cada resposta é salva 

automaticamente, apresentando também o progresso das questões que já foram 

respondidas. Existe a possibilidade de o aluno, após responder 100% das questões, 

finalizar a pesquisa e obter certificado de participação no processo autoavaliativo, 

podendo ser registrada como Atividade Complementar (AC). O certificado fica disponível 

na própria área do aluno, automaticamente. 

A CPA acompanha diariamente os índices de participação de alunos, professores 

e funcionários, buscando atender ao critério de validação da amostra, estabelecido em 

50% de participação ou erro amostral de até 3 pontos. Os índices são encaminhados 

semanalmente aos gestores, para o acompanhamento da avaliação e apoio ao constante 

processo de comunicação à comunidade acadêmica. 

Após o fim do período de avaliação, a CPA consolida os resultados da pesquisa. 

A partir desse momento, o sistema possibilita a consulta dos resultados da avaliação 

quantitativa por indicador, da avaliação individual do corpo docente e da avaliação 

qualitativa.  

Os dados quantitativos e qualitativos, coletados pelos instrumentos da Avaliação, 

são utilizados como instrumentos de gestão e de ação acadêmico-administrativa, uma 

vez que são temas de discussões em reuniões pedagógicas de planejamento e de 

colegiados, ensejando ações como alteração de Projetos Pedagógicos, atualização de 

conteúdos e bibliografia em planos de ensino, implementação de metodologias 

adicionais de ensino, cursos de capacitação docente e alterações regimentais quando 

necessárias. Em linhas gerais, os desdobramentos da utilização dos resultados se dão 

nas áreas/setores, de diversas formas, de que resultam mudanças de comportamento; 

ações de orientações; diálogos; entendimentos; discussões de problemas; busca de 

soluções ou de outras alternativas; execução e planejamento de ações maiores e 

sistemáticas.  

A mantenedora, a reitoria, as Pró-reitorias, as coordenações de cursos e de 

programas de pós-graduação e gestores administrativos fazem análise e apreciação dos 

resultados, discutindo-os em seus âmbitos de atuação, bem como em reuniões dos 

colegiados superiores. 
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3.1.3. Indicador 1.3 Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica 

A CPA busca assegurar a participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica (docentes, discentes, egressos e técnico-administrativos) e da sociedade civil 

organizada na sua composição, de acordo com Portaria 1.359 de 11/05/2021 emitida 

pela Reitoria da Universidade, que designa a Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

descrevendo seus membros e o segmento de representação.  

A atuação dos seus membros é norteada pelo Regulamento da CPA, aprovado 

pela em Resolução CONSU Nº 561de 20/12/2019, que define constituição e; composição 

da CPA, competências e atribuições dos membros; previsão de realização de reuniões; 

desenvolvimento dos projetos avaliativos, dos relatórios, da divulgação e do 

acompanhamento do processo; bem como as relações com a entidade mantenedora, 

gestores da instituição e órgãos reguladores da educação superior brasileira.  

Assim, coletivamente e de forma contínua, a CPA conduz os processos de 

autoavaliação institucional a partir das dimensões / eixos preconizados pelo SINAES e 

pelo seu regulamento.  

A CPA da Universidade Positivo possui instrumentos diversificados que são 

aplicados em vários processos, para atender questões fundamentais para os relatórios 

de autoavaliação que são encaminhados aos gestores e para atender as particularidades 

de cada segmento da IES que são objeto de análise. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados são elaborados de forma 

participativa, sendo que, para cada processo/projeto de avaliação, são elaborados 

instrumentos de coleta de dados criados a partir de discussões entre a CPA e os gestores 

das áreas, de maneira a garantir o processo participativo que está no cerne da 

metodologia adotada pela CPA.  

Na sequência, apresentam-se os instrumentos de coleta e sua composição, que 

podem ser analisados pela Comissão no momento da avaliação in loco: 

• Avaliação do Planejamento (cursos presenciais): instrumento com 08 questões, 

direcionado ao corpo docente. 

• Avaliação do Clima Organizacional: instrumento com 37 questões para 

coordenadores de curso presencial, 38 para coordenadores de curso EaD, 38 

para professores de curso presencial, 37 para professores de curso EaD, 38 para 

tutores EaD e 39 para funcionários do presencial e da EaD. 

• Avaliação do Ensino de Graduação (cursos presenciais): instrumento com 58 

questões para alunos e 56 para professores e 64 para coordenadores de curso. 
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• Avaliação do Ensino de Graduação (cursos EaD).: instrumento com 65 questões 

para alunos (cursos EaD), 72 questões para alunos (cursos semipresenciais), 39  

para tutores e 46 para coordenadores de curso.  

• Avaliação dos Polos de Apoio Presencial (cursos EaD): instrumento com 49 

questões para alunos e 18 para mantenedores e coordenadores de polo.  

• Avaliação com os Egressos (cursos presenciais e EaD): Instrumento com 27 

questões para os alunos egressos.  

• Avaliação do Ensino de Pós-graduação (cursos presenciais) - Lato Sensu: 

instrumento com 57 questões para alunos e 55 para professores.  

• Avaliação do Ensino de Pós-graduação (cursos EaD) - Lato Sensu:  instrumento 

com 58 questões para alunos e 51 para professores.  

• Avaliação do Ensino de Pós-graduação (cursos presenciais) – Stricto Sensu: 

instrumento com 61 questões para alunos e 57 para professores. 

Destaca-se no quadro a seguir, a participação da comunidade acadêmica em 

cada processo autoavaliativo em 2021.  

 

Quadro - Participação da comunidade acadêmica  

Projeto Participação 
Quant. de 
part. 2021 

Avaliação do Ensino de Graduação 
Presencial 

Alunos 4.696 

Professores 201 

Coordenadores de Curso 22 

Avaliação do Ensino de Graduação a 
Distância  

Alunos Metodologia EaD 2.981 

Alunos Metodologia 4.0 837 

Alunos Metodologia 4.0i 167 

Professores 149 

Tutores 92 

Coordenadores de Curso 24 

Avaliação do Clima Organizacional 

Coordenadores de Curso Presencial 28 

Coordenadores de Curso EaD 19 

Professores Presencial 237 

Professores EaD 110 

Tutores EaD 106 

Colaboradores Técnico-administrativos  233 

Fonte: CPA (Obs. Os projetos e processos são aplicados de acordo com o calendário à disposição das 
comissões externas na CPA. Os dados acima referem-se somente aos períodos de aplicação). 

 

Vale ressaltar que a CPA tem uma atuação que visa a atender aos requisitos 

legais, sempre, observando as 10 dimensões previstas pelo SINAES, organizadas em 

05 eixos, sendo implementados diversos processos avaliativos, de acordo com o 

calendário estabelecido entre a CPA e as áreas envolvidas. 

A CPA vem fazendo um acompanhamento detalhado do processo no intuito de 

avaliar e criar estratégias que envolvam a comunidade acadêmica, de maneira a garantir 

uma crescente participação nos processos de autoavaliação. A coordenação da CPA, 
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objetivando fomentar estrategicamente o engajamento dos membros da comissão, 

realiza reuniões setoriais por campus para planejar a continuidade de processos e 

projetos, bem como apresentar, discutir e analisar os resultados dos processos de 

autoavaliação de forma conjunta com os representantes da CPA, conforme se constata 

nas atas da CPA disponíveis in loco para a comissão.  

3.1.4. Indicador 1.4 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e 
divulgação dos resultados 

Os resultados dos processos autoavaliativos traduzem anseios, expectativas e 

necessidades da comunidade acadêmica, portanto devem subsidiar tomadas de 

decisões, propostas e outras ações que visem a ampliar a qualidade da instituição. 

Neste sentido, a CPA divulga a sua comunidade acadêmica os resultados de seus 

processos avaliativos de forma ética e hierárquica, e cada qual tem acesso aos 

resultados de acordo com a sua respectiva atuação. 

Após uma prévia análise dos resultados de cada avaliação realizada, a CPA inicia 

a elaboração dos gráficos e tabelas comparativas, por curso, por indicador e suas 

respectivas questões. Os resultados da avaliação dos alunos são apresentados, 

também, por campus, permitindo melhor análise pelos gestores, tendo em vista a 

abrangência de cada indicador.  

Assim que os gráficos e as tabelas são finalizados, a CPA inicia o processo de 

análise dos resultados quantitativos por indicador e suas respectivas questões, 

observando as alternativas de respostas que compõem cada questão dos instrumentos 

de avaliação. A análise de cada questão baseia-se no critério de satisfação representado 

pela soma dos percentuais das alternativas de concordância que deve atingir 60% para 

ser considerado um aspecto bem avaliado. Além da análise quantitativa, a CPA realiza 

leitura/ análise das respostas das questões qualitativas, categorizando-as em 

potencialidades, fragilidades e sugestões. 

Ou seja, a CPA faz um levantamento das potencialidades e fragilidades, tomando 

por base as colocações avaliativas que se apresentaram. Além disso, a CPA realiza uma 

análise buscando cruzar os dados quantitativos com as respectivas respostas 

qualitativas, de modo a evidenciar um determinado aspecto a ser observado pela gestão. 

Destarte, a CPA elenca as fragilidades levantadas no processo autoavaliativo, 

apresentando-as no caderno de resultados para a definição de ações acadêmico-

administrativas de curto, médio e longo prazo, para minimizá-las ou superá-las. 
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Após esta etapa, a CPA encaminha o caderno de resultados, por meio eletrônico, 

a cada gestor responsável ou envolvidos no processo autoavaliativo - mantenedora, 

reitoria, pró-reitorias, coordenações de curso e gestores das áreas e setores. Em 

especial, a CPA solicita que os resultados sejam discutidos nos colegiados de curso, 

com os membros do NDE, com os representantes de classe e com os funcionários para 

o aprofundamento da análise dos resultados.  

Após a devolutiva das ações acadêmico-administrativas pelos gestores, a CPA 

fecha os cadernos de resultados e inicia a elaboração dos cadernos específicos para a 

divulgação de resultados gerais à comunidade acadêmica, pautando-se pela ética que 

norteia o processo autoavaliativo da instituição.  

A CPA conta, também, com o apoio dos gestores para a divulgação dos cadernos 

específicos de resultados da avaliação aos alunos, via disciplina de coordenação no 

Blackboard e área do aluno, aos docentes e funcionários, via e-mail institucional e áreas 

específicas de trabalho, bem como nos espaços de discussão (colegiado de curso, NDE, 

reuniões com os representantes de classe e com os gestores institucionais). 

Uma ação importante foi à criação de um canal de comunicação da coordenação 

no Blackboard (disciplina da coordenação), na qual as coordenações sempre atuam para 

sensibilizar os alunos e docentes em relação a todas as etapas do processo avaliativo. 

Desta forma, tem sido possível obter uma crescente participação e envolvimento 

da comunidade acadêmica na autoavaliação, compreendida como um processo de 

reflexão e autoconsciência institucional, criativo e renovador de análise e síntese das 

dimensões que definem a Instituição. 

Em linhas gerais, os desdobramentos da divulgação e da utilização dos resultados 

da CPA se dão nas áreas/setores das mais diversas formas e, de fato, ensejam 

mudanças de comportamento; ações de orientações, diálogos, entendimentos, 

discussões de problemas, busca de soluções ou de alternativas; execução de ações e 

planejamento de ações maiores e sistemáticas. 

Registra-se, também que no triênio (2017 a 2019), a instituição recebeu 48 

Comissões de Avaliação Externa do MEC, em visitas in-loco, como demonstra o quadro, 

que segue:  

 

  



 24 

Quadro - ACG - Avaliação de Cursos de Graduação – in loco (2019 a 2021) 

Curso Ato Endereço Data da Visita CC 
Contínuo 

CC 
Faixa 

D1 D2 D3 

Direito RR Santos 
Andrade 

13/03/2019 a 
16/03/2019 

4,09 4 4 3,93 4,38 

Medicina RR Sede 17/03/2019 a 
20/03/2019 

4,33 4 4,17 4,46 4,41 

Gastronomia R EAD 07/04/2019 a 
10/04/2019 

4,61 5 4,47 4,67 4,67 

Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 

R EAD 26/06/2019 a 
29/06/2019 

4,45 4 4,6 4 4,89 

Educação Física 
Bacharelado  

R EAD 10/11 a 13/11/2019 4,31 4 4,61 3,87 4,58 

Educação Física 
Licenciatura 

R EAD 05/05 a 08/05/2019 4,52 4 4,64 4,13 4,92 

Administração R EAD 06/10/2019 a 
09/10/2019 

4,67 5 5 4,27 4,89 

Comércio Exterior RR Osório 20/11/2019 a 
23/11/2019 

4,93 5 4,88 5 4,88 

Enfermagem A EAD 06/06/2021 a 
09/06/2021 

4,67 5 4,45 4,71 4,86 

Direito A EAD 23/09/2021 a 
24/09/2021 

3,91 4 4 3,79 3,89 

Média 4,48 4,50 4,53 4,42 4,56 

Fonte: Procuradoria Institucional 
 

Nos quadros a seguir apresentam-se os insumos avaliativos da instituição:  

 

Quadro – Insumos Avaliativos do Último Triênio Disponível  

Nome do Curso Ano 
Aval 

Unid Enade 
Cont. 

Enade 
Faixa 

IDD 
Cont. 

IDD 
Faixa 

CPC 
Cont. 

CPC 
Faixa 

Administração 2018 ECO 3,82 4 2,90 3 3,63 4 

Administração 2018 OSO 3,25 4 3,13 4 3,62 4 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2017 ANG 2,09 3 2,10 3 2,45 3 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2017 OSO 2,19 3 2,19 3 2,60 3 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2017 ECO 2,51 3 3,08 4 3,01 4 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2017 HAU 2,30 3 2,11 3 2,38 3 

Arquitetura e Urbanismo 2019 ECO 2,88 3 2,38 3 3,04 4 

Biomedicina 2019 ECO 3,74 4 2,92 3 3,83 4 

Ciências Biológicas – B 2017 ECO 3,24 4 2,99 4 3,55 4 

Ciências Biológicas – L 2017 ECO 4,36 5 5,00 5 4,44 5 

Ciências Contábeis 2018 ECO 2,32 3 2,32 3 2,86 3 

Ciências Contábeis 2018 OSO 3,75 4 2,80 3 3,15 4 

Ciências Econômicas 2018 ECO 1,80 2 2,01 3 2,69 3 

Design – Moda 2018 ECO 2,88 3 3,03 4 3,13 4 

Design – Produto 2018 ECO 3,04 4 3,09 4 3,29 4 

Design – Visual 2018 ECO 3,71 4 3,21 4 3,42 4 

Design de Interiores 2018 ECO 2,65 3 1,19 2 2,24 3 

Design Gráfico 2018 SAN 2,83 3 2,94 3 3,28 4 

Direito 2018 ECO 3,15 4 2,53 3 3,11 4 

Educação Física – B 2019 ECO 2,71 3 2,58 3 3,15 4 

Educação Física – L 2017 ECO 3,19 4 2,35 3 3,02 4 

Enfermagem 2019 MER 2,95 4 2,64 3 3,38 4 

Engenharia Civil 2019 ECO 2,93 3 2,51 3 3,12 4 

Engenharia da Computação 2019 ECO 1,99 3 2,22 3 2,83 3 

Engenharia da Produção 2019 ECO 2,71 3 2,50 3 3,02 4 

Engenharia da Produção 2019 OSO 2,53 3 2,27 3 2,82 3 

Engenharia de Bioprocessos e 
Biotecnologia 

2017 ECO 2,98 4 3,11 4 3,57 4 
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Nome do Curso Ano 
Aval 

Unid Enade 
Cont. 

Enade 
Faixa 

IDD 
Cont. 

IDD 
Faixa 

CPC 
Cont. 

CPC 
Faixa 

Engenharia Elétrica 2019 ECO 2,20 3 2,51 3 3,00 4 

Engenharia Mecânica 2019 ECO 2,02 3 2,13 3 2,69 3 

Estética e Cosmética 2019 EAD 2,94 3 0,00 1 2,26 3 

Estética e Cosmética 2019 OSO 2,89 3 2,44 3 2,70 3 

Fisioterapia 2019 ECO 3,02 4 2,48 3 3,52 4 

Gastronomia 2018 EAD 3,27 4 2,55 3 2,92 3 

Gastronomia 2018 ECO 2,84 3 2,61 3 2,87 3 

Gestão Ambiental 2019 OSO 2,12 3 2,37 3 2,74 3 

Gestão Comercial 2018 SAN 2,96 4 2,03 3 2,27 3 

Gestão Comercial 2018 HAU 3,10 4 2,28 3 2,80 3 

Gestão Comercial 2018 OSO 3,51 4 3,00 4 3,32 4 

Gestão Comercial 2018 EAD 2,85 3 2,05 3 2,91 3 

Gestão da Produção Industrial 2017 ECO 2,07 3 2,15 3 2,29 3 

Gestão da Produção Industrial 2017 ANG 3,82 4 5,00 5 3,61 4 

Gestão da Produção Industrial 2017 HAU 2,81 3 3,01 4 3,03 4 

Gestão de Recursos Humanos 2018 HAU 2,53 3 2,37 3 2,86 3 

Gestão de Recursos Humanos 2018 SAN 3,57 4 2,41 3 2,98 4 

Gestão de Recursos Humanos 2018 OSO 3,20 4 2,42 3 2,88 3 

Gestão de Recursos Humanos 2018 EAD 3,12 4 2,59 3 3,29 4 

Gestão da Tecnologia da Informação 2017 ECO 3,14 4 2,38 3 2,85 3 

Gestão Financeira 2018 SAN 3,30 4 2,78 3 2,96 4 

Gestão Financeira 2018 HAU 3,32 4 2,42 3 3,00 4 

Gestão Financeira 2018 EAD 3,11 4 2,97 4 3,37 4 

Gestão Financeira 2018 OSO 3,97 5 3,82 4 3,63 4 

Jornalismo 2018 ECO 4,18 5 2,89 3 3,63 4 

Logística 2018 OSO 2,83 3 2,82 3 2,32 3 

Logística 2018 EAD 3,06 4 2,49 3 3,19 4 

Logística 2018 CIC 2,75 3 2,75 3 2,30 3 

Logística 2018 HAU 4,32 5 3,09 4 3,50 4 

Marketing 2018 SAN 3,39 4 3,21 4 2,87 3 

Marketing 2018 HAU 2,62 3 3,10 4 3,05 4 

Marketing 2018 OSO 4,39 5 3,80 4 3,72 4 

Medicina 2019 ECO 4,12 5 3,31 4 3,21 4 

Nutrição 2019 ECO 3,55 4 2,91 3 3,67 4 

Odontologia 2019 ECO 2,77 3 2,56 3 3,34 4 

Pedagogia 2017 ECO 3,35 4 3,42 4 3,64 4 

Processos Gerenciais 2018 SAN 2,43 3 5,00 5 3,42 4 

Processos Gerenciais 2018 HAU 3,15 4 3,19 4 3,22 4 

Processos Gerenciais 2018 EAD 3,12 4 2,66 3 3,20 4 

Processos Gerenciais 2018 ANG 4,26 5 3,59 4 3,43 4 

Psicologia 2018 EAD 2,89 3 2,70 3 3,31 4 

Publicidade e Propaganda 2018 ECO 4,00 5 2,14 3 3,34 4 

Sistemas de Informação 2017 ECO 2,07 3 2,38 3 2,77 3 

Fonte: Inep 
 

Observa-se os seguintes destaques: 

• 8 cursos com ENADE 5: Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda, Processos Gerenciais, Logística, Gestão Financeira, 

Jornalismo, Marketing, Ciências Biológicas – Licenciatura e Medicina. 

• Ciências Biológicas – Licenciatura obteve ENADE e CPC 5. 

• Arquitetura e Urbanismo, Educação Física – Licenciatura e CST em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas aumentaram ENADE e CPC de 

3 para 4. 

• Engenharia da Produção (ECO) aumentou CPC de 3 para 4. 
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• Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia obteve o primeiro ENADE 

4 das engenharias da UP. 

• Medicina obteve ENADE 5 em 2019. 

 

Quadro - Conceito de Curso, ENADE e CPC triênio 2018-2020 (cursos ativos) 

Código Nome do curso Grau Unidade CC CPC ENADE 

1396028 Administração Bacharelado EAD 5   

120070 Administração Bacharelado ECO  4 4 

1314252 Administração Bacharelado OSO  4 4 

1405229 Análise e desenvolvimento de sistemas Tecnológico OSO 4   

1308132 Análise e desenvolvimento de sistemas Tecnológico OSO  3 3 

1144540 Análise e desenvolvimento de sistemas Tecnológico ECO 4 4 3 

120479 Análise e desenvolvimento de sistemas Tecnológico SAN 4 3 3 

21581 Arquitetura e urbanismo Bacharelado ECO 5 4 3 

1144479 Biomedicina Bacharelado ECO 4 4 4 

320326 Ciências biológicas Bacharelado ECO  4 4 

20326 Ciências biológicas Licenciatura ECO 4 5 5 

1308193 Ciências contábeis Bacharelado OSO  4 4 

18118 Ciências contábeis Bacharelado ECO 5 3 3 

20322 Ciências econômicas Bacharelado ECO  3 2 

1308197 Comércio exterior Bacharelado OSO 5   

101717 Comércio exterior Bacharelado ECO 5   

39956 Comunicação social - publicidade e propaganda Bacharelado SAN  4 5 

1139693 Design Bacharelado ECO 4 4 3 

107308 Design - projeto de produto Bacharelado SAN  4 4 

107306 Design - projeto visual Bacharelado SAN  4 4 

1152265 Design de interiores Tecnológico ECO 3 3 3 

21584 Direito Bacharelado ECO 5 4 4 

5001321 Direito Bacharelado SAN 4   

20325 Educação física Licenciatura ECO 3 4 4 

1343825 Educação física Licenciatura ECO 5   

320325 Educação física Bacharelado ECO 3 4 3 

119918 Enfermagem Bacharelado ECO 4 4 4 

20327 Engenharia civil Bacharelado ECO  4 3 

1205298 Engenharia de bioprocessos e biotecnologia Bacharelado ECO 4 4 4 

20328 Engenharia de computação Bacharelado ECO  3 3 

1139306 Engenharia de produção Bacharelado ECO 4 4 3 

1308201 Engenharia de produção Bacharelado OSO  3 3 

20329 Engenharia elétrica Bacharelado ECO  4 3 

20330 Engenharia mecânica Bacharelado ECO  3 3 

1308133 Estética e cosmética Tecnológico OSO 3 3 3 

20331 Fisioterapia Bacharelado ECO 4 4 4 

1343824 Gastronomia Tecnológico ECO 5 3 4 

122834 Gastronomia Tecnológico ECO 5 3 3 

1313196 Gestão comercial Tecnológico ECO 5 3 3 
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Código Nome do curso Grau Unidade CC CPC ENADE 

1153434 Gestão da tecnologia da informação Tecnológico ECO 4 3 4 

1313198 Gestão de recursos humanos Tecnológico OSO 4 4 4 

1313197 Gestão financeira Tecnológico ECO 5 4 4 

39977 Jornalismo Bacharelado ECO  4 5 

1313199 Logística Tecnológico ECO 4 4 4 

1287046 Mecatrônica industrial Tecnológico ECO 4   

59414 Medicina Bacharelado ECO 4 4 5 

20332 Nutrição Bacharelado ECO 3 4 4 

42154 Odontologia Bacharelado ECO 4 4 3 

1343142 Pedagogia Licenciatura EAD 5   

101715 Pedagogia Licenciatura ECO 4 4 4 

1205291 Pilotagem profissional de aeronaves Tecnológico ECO 4   

1102982 Processos gerenciais Tecnológico EAD 5 4 4 

43561 Psicologia Bacharelado ECO 5 4 3 

15127 Sistemas de informação Bacharelado ECO 3 3 3 

1284714 Sistemas para internet Tecnológico SAN 4   

Fonte: Procuradoria Institucional  

 

Quadro - Conceito de Programas de Stricto Sensu implantados 

Programa Nível Conceito 

Administração Mestrado Acadêmico 4 

Doutorado Acadêmico 4 

Biotecnologia Mestrado Profissional 5 

Doutorado Profissional 5 

Direito Mestrado Profissional A 

Gestão Ambiental Mestrado Acadêmico 5 

Mestrado Profissional 5 

Doutorado Acadêmico 5 

Odontologia Mestrado Profissional 5 

Doutorado Acadêmico 4 

Fonte: Capes 

 

Há que se considerar, ainda, que a instituição recebeu avaliação de 

credenciamento do campus fora de sede Londrina, cuja avaliação ocorreu com base nas 

políticas estabelecidas no PDI vigente e evidências dessa execução. Embora a avaliação 

seja um credenciamento com base em um PDI específico para o campus, este segue o 

PDI vigente e foram utilizadas evidências das políticas executadas na sede. O conceito 

institucional do campus foi 5, com notas dos eixos a seguir: 

 

Quadro - Avaliação Institucional Externa – Credenciamento do Campus fora de sede Londrina 

Eixo Conceito 

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 4,67 

Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 4,83 

Eixo 3 - Políticas Acadêmicas 4,50 

Eixo 4 - Políticas de Gestão 4,86 

Eixo 5 – Infraestrutura 4,94 

Conceito Final Contínuo 4,78 

Fonte: E-Mec (Relatório de Avaliação in loco) 
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Com relação ao Índice Geral de Cursos – IGC, observa-se evolução nos últimos 

3 anos, conforme gráfico a seguir: 

 

Figura - Evolução do Índice Geral de Cursos - IGC 

 
Fonte: INEP/MEC 

 

Os resultados das avaliações são apresentados nos diversos órgãos colegiados, 

para que tanto as necessidades, quanto os resultados obtidos sejam discutidos e 

analisados, para o planejamento das ações acadêmico-administrativas.  

Vale destacar que os resultados gerais das avaliações realizadas pela CPA no 

ano de 2021 constam no item 5 deste relatório.  

3.1.5. Indicador 1.5 Relatórios de autoavaliação 

O Relatório de Autoavaliação Institucional da IES, organizado pela CPA e postado 

anualmente no sistema e-MEC, tem como objetivo apresentar os resultados da 

Autoavaliação Institucional realizada, com base nas avaliações internas e externas.  

O processo de autoavaliação tem como objetivo apresentar o contexto 

institucional e identificar as fragilidades e potencialidades relacionadas às práticas e ao 

desempenho da IES em relação ao seu PDI. Esse diagnóstico é importante instrumento 

para a tomada de decisões da IES e deve estar retratado no referido Relatório. O 

Relatório é referência para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. A 

autoavaliação da IES está consolidada no Relatório de Autoavaliação Institucional, que 

tem por finalidades fomentar a cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos 

de avaliação externa.  

O Relatório é elaborado pela CPA com a participação de todos os gestores 

acadêmicos e administrativos, que contribuem com informações específicas de suas 
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áreas. Os membros que participam desse processo são designados, anualmente, por 

Portaria da Reitoria da Universidade. Para o relatório 2022 (ano base 2021), a referida 

designação ocorreu por meio da Portaria 1.359 de 11/05/2021. Trata-se de um processo 

de reflexão sobre os dados coletados nas pesquisas junto à comunidade acadêmica, os 

resultados das avaliações externas e as ações das áreas da IES. 

Para tanto, os resultados das avaliações são confrontados pela CPA com as 

informações do PDI e dos relatórios emitidos pelo MEC (ENADE e Avaliações Externas.). 

Assim, assegura-se que as informações obtidas reflitam a realidade da IES.  

Em atendimento à legislação vigente, em 2021 (ano base 2010) foi postado no 

sistema e-MEC o relatório final de autoavaliação institucional, finalizando um o ciclo 

avaliativo. Neste ano, será postado o primeiro relatório parcial do novo ciclo, procurando 

contemplar as informações e ações desenvolvidas pela CPA e  pelas áreas da IES, 

explicitando os eixos trabalhados.  

Os relatórios de autoavaliação são encaminhados pela CPA à Diretoria 

Acadêmica, à Reitoria e aos gestores da Instituição. É solicitado aos gestores que as 

informações constantes no relatório sejam apresentadas aos seus pares.  

A elaboração do relatório possibilita momentos de reflexão da Instituição sobre 

suas diversas dimensões, desencadeando um processo que envolverá a realização de 

diversos projetos produtos da avaliação. A ideia é que, ao considerar um conjunto de 

dados, indicadores e inferências, a Instituição possa qualificá-los, gerando relatórios que 

reflitam a percepção de si mesma.  

A elaboração do relatório não é um processo estático, é um processo em 

movimento contínuo caracterizado pelo ato de atender às preocupações da comunidade 

acadêmica, na aplicação cuidadosa da indispensável qualidade das atividades de 

ensino, de pesquisa e de extensão. O relatório busca, sob o olhar da comunidade 

acadêmica, adentrar o campo infinito de possibilidades da reflexão sobre si, para juntar 

à sua missão os resultados que a tornam um espaço diferenciado no campo da 

construção do conhecimento, do investimento em pesquisas e de inovadora posição em 

sua atuação pedagógica, administrativa e tecnológica, o que a encaminha para a 

condição de Instituição de referência no cenário nacional.  
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3.2. Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

3.2.1. Indicador 2.1 Missão, objetivos, metas e valores institucionais 

A missão da Universidade Positivo, definida em seu PDI 2021-2025 é: “Educar 

para promover o Desenvolvimento Sustentável.” Essa missão articula-se com a Agenda 

do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2030, na medida em que 

promove as ações direcionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas vai 

além deste marco e pretende formar protagonistas para transformar a sociedade para o 

futuro. 

Os objetivos e metas definidos para o período de vigência do PDI, alinhados aos 

seus objetivos institucionais, são comentados a seguir: 

1. Fortalecer a autoavaliação institucional como instrumento de 

planejamento gestão acadêmica: em 2021 iniciou-se um novo projeto de 

autoavaliação institucional, alinhado às diretrizes da mantenedora, de 

forma a potencializar as ações de planejamento e gestão. 

2. Implantar projetos pedagógicos voltados à formação por 

competência: em 2021 entrou em vigor os projetos pedagógicos 

construídos em 2020, orientados pela formação por competência. Os 

projetos foram construídos com base no processo de construção e 

implantação detalhado no PDI. 

3. Implantar a política de educação para o desenvolvimento sustentável: 

com base no trabalho desenvolvido pela Câmara de Graduação e Extensão 

e pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu, os projetos 

pedagógicos por competências, aliados à curricularização da extensão, 

foram a estratégia para executar a política de educação para o 

desenvolvimento sustentável em 2021. 

4. Ampliar as especializações e formação continuada e melhorar a 

avaliação de qualidade: em 2021, tendo em vista o cenário de pandemia, 

o número de pós-graduações lato sensu e de alunos neste nível de ensino 

reduziram. 

5. Fortalecer a extensão como estratégia da educação para o 

desenvolvimento sustentável e de impacto e significância da atuação 

institucional na sociedade: conforme será apresentado na seção 

respectiva, foi introduzida a curricularização da extensão na forma de 
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programas institucionais e projetos específicos de curso, marcados pela 

participação ativa dos discentes em soluções para a comunidade.  

6. Implementar programas que integrem a extensão com atividades de 

ensino e de pesquisa, contemplando ações multi e interdisciplinares, 

com participação dos diversos cursos e escolas: foram implementados 

os seguintes programas de extensão, cada um coordenado por um 

docente: Terceiro Setor, Instituições de ensino, Setor Produtivo, Órgãos 

governamentais e organismos internacionais, População prisional, 

Populações tradicionais, População vulnerável. 

7. Proporcionar o desenvolvimento de competências discentes de alta 

complexidade por meio de ações multi e interdisciplinares com 

impacto positivo e visível nas comunidades que se relacionam com a 

universidade: os projetos de extensão institucional aprovados e 

executados contaram com participação de discentes de vários cursos, 

atuando junto às comunidades definidas nos programas. O processo de 

seleção dos projetos de extensão institucional demanda propostas que 

proporcionam o protagonismo dos alunos, trabalho multidisciplinar e 

relação dialógica com a comunidade, para que o aluno tenha o papel de de 

“ouvir” e “aprender” com a comunidade, para então contribuir com uma 

ação transformadora, que se integra com a pesquisa. 

8. Fortalecer a pesquisa e a inovação no âmbito da Graduação e Pós-

Graduação: o fortalecimento do Sistema de Pós-Graduação da 

Universidade Positivo (SGP-UP) tem sido executado a partir de orientações 

estratégicas estabelecidas pelo gabinete da Reitoria e por um conjunto de 

órgãos deliberativos e executivos criados ou reposicionados, a partir da 

entrada em vigor do atual PDI. As principais unidades de ação são: a 

Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa definida pela Portaria 1.343 de 

25/03/2021 e comitês temáticos dirigidos por coordenadores e docentes 

dos PPGs e outros que representam setores diretamente envolvidos com 

coordenação de Escolas, gestão da pesquisa, iniciação científica e 

infraestrutura. Além disso, envolve os centros de pesquisa, os comitês de 

ética e os laboratórios de pesquisa, para alinhar as diretrizes com os meios 

para sua execução. As discussões resultaram em uma proposta regulatória 

para implementação em 2022. 
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9. Institucionalizar de forma transversal as ações de Responsabilidade 

Social e potencializar seu impacto: as ações foram executadas 

predominantemente por meio da extensão curricular, os atendimentos à 

comunidade por meio de clínicas e núcleo de práticas jurídicas e sistema 

de gestão ambiental. Não houve execução regional do Projeto Rondon. 

10. Expandir a oferta de cursos e programas a distância com qualidade 

na formação do egresso: desde 2020, com a incorporação pela nova 

mantenedora, a UP vem aumentando o número de cursos de graduação a 

distância. Até 2019 a UP tinha um total de 23 cursos ofertados em 

diferentes modelos. Em 2020 esse número passou para 64 e em 2021 

passou para 98. 

11. Estabelecer relacionamento permanente com egressos do curso de 

Graduação a fim de acompanhar sua mobilidade profissional e 

alimentar os cursos com informações que podem impactar nos 

projetos pedagógicos de curso e nas propostas para educação 

continuada: tal relacionamento é realizado de forma detalhada pelas 

coordenações de graduação, além de descontos em cursos de pós-

graduação ofertados. 

12. Institucionalizar padrões de excelência para projetos de curso de Pós-

Graduação: a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa (CPGP) atuou em 

2021 na construção de proposta de diretrizes gerais da política institucional 

de pesquisa e pós-graduação, na forma de projeto de Resolução, projeto 

de Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação e planos de ação 

dos comitês temáticos da CPGP. 

13. Estruturar a produção científica dos PPGs em redes de colaboração 

para gerar resultados mensuráveis na formação dos atores 

envolvidos e impactos positivos na comunidade científica e no 

desenvolvimento sustentável: a CPGP-UP finalizou a atualização de 

informações sobre Grupos de Pesquisa no Diretório de Grupos de 

Pesquisa do CNPq e iniciou a parametrização de diretrizes para a criação 

de novos grupos de pesquisa. Estas diretrizes já assumem, como 

prioridade, a prática de pesquisa orientada para problemas associados ao 

desenvolvimento sustentável.  
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14. Desenvolver corpo docente com múltiplas competências para 

desempenhar, com excelência, o ensino, a pesquisa e a extensão de 

Pós-Graduação: a CPGP estabeleceu diretrizes no novo regimento geral 

dos PPGs que devem ser incorporadas no planejamento estratégico de 

cada um dos PPGs. Em 2021 a inserção dos docentes na extensão e no 

ensino de graduação foi fortemente induzida pela Reitoria. 

15. Ampliar a integração entre os programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu e os cursos de Graduação: dentre as ações adotadas destaca-se 

que um dos critérios para o credenciamento de docentes para os PPGs é 

sua inserção e permanência na graduação, aumentando o relacionamento 

entre PPG e graduação. Além disso, o novo regimento geral contempla 

todas as diretrizes inovadoras que induzem os PPGs a realizar seminários 

integrados, integração de agendas e pesquisadores dos grupos de 

pesquisa, compartilhamento regular de informações no âmbito da CPGP-

UP relativas a planejamento e ações em andamento. 

16. Proporcionar ambiente adequado ao desenvolvimento das atividades 

de aprendizagem com flexibilidade e eficiência: em 2021 foram 

realizadas capacitações dos docentes para implantação da extensão 

curricular e planejamento de novos espaços físicos para a retomada das 

atividades presenciais. Vale destacar que a extensão curricular tem uma 

forte flexibilidade, na medida em que os discentes escolhem os projetos 

que querem participar e os executam em espaços diferenciados. 

17. Garantir processos de gestão simples, eficientes e mensuráreis de tal 

modo que seja possível monitorar o desempenho dos cursos a partir 

do Plano de Desenvolvimento Institucional, a fim de alcançar a 

qualidade de ensino, a permanência dos alunos e a satisfação da 

comunidade interna e externa: vários processos de gestão foram revistos 

e modelos de documentos foram compartilhados no Portal da Coordenação 

e no Portal Professores UP. 

Quanto às metas estabelecidas para o ano, a seguir apresenta-se o status 

atingido: 

 

Quadro – Acompanhamento das Metas do PDI 
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Políticas Metas Status 

Planejamento e 
Avaliação 
Institucional 

1.1. Revisar o projeto de autoavaliação institucional para integrar-se ao modelo 
da Cruzeiro do Sul Educacional 

1.2. Manter IGC 4 

Atingida 
 
Atingida 

Graduação 1.3. Atualizar todos os projetos de curso da Universidade para expressarem os 
objetivos de aprendizagem integrando competências 

1.4. Curricularizar a extensão para cursos EAD 

Atingida 
 
Atingida 

Pós-Graduação 
Stricto Sensu 

1.5. Reestruturar o sistema de pesquisa e pós-graduação da UP 
1.6. Assegurar impacto transformador da pesquisa nas atividades formativas 

de Graduação e de Pós-Graduação 
1.7. Promover, prioritariamente, a prática de pesquisa orientada para 

problemas associados ao desenvolvimento sustentável 
1.8. Aprimorar as formas de colaboração interna e externa e o impacto social 

da pesquisa realizada na UP 

Atingida 
Atingida 
 
Atingida 
 
Atingida 

Pós-Graduação 
Lato Sensu e 
educação 
continuada 

1.9. Integrar as ofertas de Pós-Graduação Lato Sensu presencial e EAD com 
oferta de disciplinas online até 40% da carga horária do curso 

1.10. Ampliar em 20% a quantidade de cursos Lato Sensu  

Revista 
 
Não 
atingida 

Extensão 1.11. Implantar a extensão curricular institucional nos cursos presenciais 
1.12. Implantar programas institucionais de extensão  
1.13. Implantar o Sistema de Gestão da Extensão 

Atingida 
Atingida 
Atingida 

Pesquisa 1.14. Reorganizar o programa de iniciação científica para ampliar o vínculo 
com a Pós-Graduação Stricto Sensu 

Atingida 

Educação a 
Distância 

1.15. Aprimorar o uso de diversas metodologias nos Cursos de Graduação 
EAD 

1.16. Institucionalizar núcleos e comitês de trabalho para apoiar as ações dos 
cursos e programas na modalidade a distância 

1.17. Ofertar trilhas de aprendizagem como percurso diferenciado na formação 
dos estudantes da graduação EAD 

Atingida 
 
Atingida 
 
Atingida 

Internacionalização 1.18. Reavaliar as parcerias internacionais estabelecidas 
1.19. Reestruturar as ações de relações internacionais 

Atingida 
Atingida 

Apoio Discente 
1.20. Reestruturar os projetos de apoio discente para cursos presenciais 
1.21. Implantar o Setor de Relacionamento com o estudante EAD  

Atingida 
 
Atingida 

Responsabilidade 
Social 

1.22. Integrar as ações de responsabilidade social com a extensão curricular 
Atingida 

Infraestrutura e 
Gestão 

1.23. Iniciar a capacitação do corpo docente para o ensino por competências 
1.24. Iniciar a capacitação do corpo docente para desenho universal de 

metodologia de ensino e aprendizagem 
1.25. Iniciar a adaptação dos espaços didáticos para garantir maior 

flexibilidade para diferentes metodologias de ensino 

Atingida 
 
Atingida 
 
Atingida 

Fonte: Reitoria 
 

3.2.2. Indicador 2.3 PDI, política e práticas de pesquisa ou iniciação científica, de 
inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural 

A política de pesquisa e iniciação científica e inovação tecnológica, no PDI da UP, 

é executada por meio de grupos de pesquisas dos programas de stricto sensu, trabalhos 

de curso de graduação e pós-graduação stricto sensu, programa de iniciação científica 

e tecnológica, articulação com a extensão. 

A iniciação científica e tecnológica é executada no âmbito do Programa de 

Iniciação Científica e Tecnológica (PIC), com benefício de bolsas do CNPq, da Fundação 

Araucária, do Centro de Pesquisas da Universidade Positivo (CPUP) e da própria UP. 

Em 2021 a UP contava com 12 bolsas do CNPq de iniciação científica e 12 bolsas 

de iniciação tecnológica, totalizando 24 bolsas deste órgão. Além disso, contava com 25 
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bolsas próprias destinadas ao programa e aos projetos do Centro de Pesquisa Jurídica 

e Social (CPJUS). 

O quadro a seguir apresenta os dados de projetos e professores envolvidos no 

Programa de Iniciação Científica em 2021, a partir do curso ao qual o docente está 

vinculado: 

 
Quadro – Projetos e professores envolvidos por curso 

Curso Projetos Professores 

Administração 9 8 

Biomedicina 3 2 

Ciências Biológicas 5 5 

Direito 21 16 

PPGAmb 1 1 

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 7 6 

Medicina 5 3 

Medicina Veterinária 2 1 

Nutrição 1 1 

Odontologia 14 10 

Relações Internacionais 3 3 

PPGBiotec 1 1 

Fonte: Coordenação do PIC 

 

O quadro a seguir apresenta os dados de alunos e projetos por origem do curso 

do aluno: 

 
Quadro – Projetos e alunos envolvidos por curso 

Curso Projetos Alunos 

Administração 2 2 

Biomedicina 2 2 

Ciências Contábeis 3 3 

Ciências Econômicas 3 4 

Comércio Exterior 2 2 

Direito 21 35 

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 12 15 

Engenharia de Produção 1 1 

Medicina 6 12 

Medicina Veterinária 3 4 

Nutrição 1 2 

Odontologia 13 14 

Relações Internacionais 4 6 

Pedagogia 1 1 

Fonte: Coordenação do PIC 
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O quadro a seguir apresenta o total de matrículas em trabalho de conclusão de 

curso dos cursos de graduação presencial: 

 

Quadro – Alunos em TCC - Presencial 

Curso Total de Alunos 

Arquitetura e Urbanismo 216 

Ciências Econômicas 35 

Design 19 

Design - Projeto de Produto 0 

Design de Moda 16 

Design De Produto 8 

Design Visual 28 

Direito 161 

Educação Física 81 

Enfermagem 60 

Engenharia Civil 91 

Engenharia de Bioprocessos E Biotecnologia 32 

Engenharia de Computação 35 

Engenharia de Energia 12 

Engenharia de Produção 111 

Engenharia Elétrica 48 

Engenharia Mecânica 83 

Fisioterapia 75 

Jornalismo 30 

Medicina 178 

Medicina Veterinária 25 

Nutrição 78 

Odontologia 41 

Pedagogia: Produção Científica 41 

Psicologia 103 

Publicidade e Propaganda - Projeto 55 

Relações Internacionais 48 

Sistemas De Informação 84 

Total Geral 1794 

Fonte: Relatório da Assessoria de Coordenações 

 

3.2.3. Indicador 2.4 PDI, políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, 
do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 
cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da 
igualdade étnico-racial 

Em 2021 A Cruzeiro do Sul Educacional implantou a política de ESG – 

Environment, Social and Governance, com o objetivo de potencializar seu impacto por 

meio das ações de ensino, pesquisa e extensão. A política de ESG tem como objetivo 
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organizar as ações de impacto ambiental e social, orientadas por uma prática de 

mercado das organizações que orienta as ações acadêmicas de responsabilidade social. 

A política de extensão da Universidade Positivo atua fortemente vinculada aos 

objetivos do desenvolvimento sustentável e com base nos 3 pilares ESG: 

 

Figura – Pilares dos Componentes Curriculares de Extensão

 

Fonte: Coordenação de Extensão 

 

Para registrar as ações de modo geral, em 2021 as IES da Cruzeiro do Sul 

Educacional registraram em um sistema único. As ações foram divididas por temática, 

relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e agrupadas em um 

relatório anual por instituição, conforme a seguir: 

 

Quadro - Ações e Iniciativas relacionadas à Covid-19 – Universidade Positivo 

Itens 
Atividade ODS 

relacionados 

Extensão Viralizando o bem  3 

Extensão Descarte consciente de resíduos biológicos na pandemia 3;12 

Pesquisa 
Manejo de técnicas judiciais cooperativas para a solução de casos 
decorrentes da pandemia da COVID-19.  

16 

Pesquisa 
Contaminação por antimicrobianos decorrente de atividade 
hospitalar durante o período de pandemia da covid-19: um estudo de 
caso dos riscos ambientais 

3, 6, 9, 11, 13, 
14, 15 

Pesquisa 
Análise de ciclo de vida de máscaras descartáveis e de tecido 
durante a pandemia do novo covid-19 

9, 12, 13 

Extensão Saúde mental de professores da educação básica 3, 8 

Extensão Prevenção do câncer de mama na pandemia 3 

Extensão 
Semana da conscientização das mulheres sobre a importância dos 
exames de mamografia durante a pandemia do covid-19 

3 
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Itens 
Atividade ODS 

relacionados 

Extensão Consulta e Orientação Fisioterapêutica Pós - COViD 3 

Pesquisa 
Ações e estratégias gerenciais de enfermagem no enfrentamento da 
pandemia por covid-19 (SARS-CoV-2) 

3 

Pesquisa Modelagem matemática e divulgação de dados sobre a COVID19 3,4 

Pesquisa Modelo matemático relativo à COVID19 3,4 

Fonte: Relatório de ESG 

 

Quadro - Projetos, campanhas de conscientização e ações relacionados ao meio ambiente – 

Universidade Positivo 

Item Atividade 
ODS 

relacionados 

Extensão 
Aplicação da biotecnologia ambiental no desenvolvimento tecnológico e 
ambiental do setor produtivo.  

11, 12 e 15 

Extensão 
Sustentabilidade como ferramenta para inclusão social em 
comunidades vulneráveis 

1, 3, 10, 11 

Extensão Sustentabilidade alimentar em comunidades carentes 1, 2, 3, 12 

Extensão Reaproveitamento integral dos alimentos 1, 2, 3, 12 

Extensão 
Produção de horta e de adubo orgânico a partir de descarte de 
alimentos - Compostagem e vermicompostagem 

1, 2, 3, 12 

Extensão 
Mapeamento de impactos ambientais para moradias vulneráveis em 
Curitiba 

3, 6, 10, 11 

Extensão 
Jardins comestíveis, hortas urbanas e compostagem: a criação de 
alternativas sustentáveis para a produção hortaliças em uma instituição 
de lares sociais para crianças e adolescentes. 

1, 2, 3, 12 

Extensão 
Especismo, excepcionalismo e direitos dos animais: tratamento de 
animais abandonados 

3, 11, 15 

Extensão Análise de emissões acústicas veiculares aplicadas a motocicletas 3, 11 

Extensão 
Monitoramento participativo da qualidade ambiental na Comunidade 
Remanescente Quilombola do Feixo (Lapa): vivências e sensibilização 
ambiental 

6, 11, 14 

Iniciação 
Científica 

Ateliê integrado de Urbanismo e Paisagismo IV: uso de índices e 
indicadores para crises urbanas contemporâneas. 

11, 13 

Extensão 
Propostas de gestão de resíduos gerados por uma empresa do 
segmento de vestuário a partir do escopo da política nacional de 
resíduos sólidos 

9, 12 

Extensão 
Soluções para preservação do bugio e de seu habitat: Projeto Guariba 
Seguro 

15 

Extensão 
(Eco)inovações em indústrias alimentícias, metalmecânicas e em um 
novo negócio de alimentação 

8, 9 

Extensão 
Inventário de emissão e remoção de gases de efeito estufa a partir do 
uso de Energia solar, elétrica com bateria e biogás no município de 
Peabiru 

7, 9, 13 

Extensão 
Obstáculos e desafios para o uso de Energia solar, elétrica com bateria 
e biogás no município de Peabiru como forma de reduzir o impacto 
climático. 

7, 9, 13 

Ensino 
Diálogos com a designer Bruna Bonfim sobre design autoral e diretrizes 
sustentáveis para concepção de joias contemporâneas 

9, 12 

Ensino 
Diálogos com o arquiteto e designer Marcos Novak sobre design 
autoral e diretrizes sustentáveis para concepção de bolsas e acessórios 

9, 12 

Ensino 
Diálogos com a designer Gabriela Burkot sobre processos criativos, 
tecnologia aplicados à desmaterialização dos processos e produtos de 
vestuário 

9, 12 

Ensino 
Diálogos com a Bióloga e empreendedora Lia Perini da empresa Balaio 
de Gato Colab sobre consumo, meio ambiente e mercado de roupas de 
segunda mão em Curitiba. 

9, 12 
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Item Atividade 
ODS 

relacionados 

Ensino 
Diálogos com o publicitário e empreendedor do Drive Café, sobre 
cultura local, consumo e produção responsáveis no mercado de 
Curitiba. 

9, 12 

Ensino 
Diálogos com a Profa. Dra. Fátima de Carvalho sobre gestão de 
resíduos pela indústria de vestuário e perspectivas para novos modelos 
produtivos 

9, 12 

Extensão A Promoção da Conservação e da Biodiversidade no Paraná 13, 14, 15 

Extensão 
Elaboração de diagnóstico sobre a situação atual dos resíduos urbanos 
proposta de alternativas para coleta e tratamento desses resíduos no 
Município de Peabiru 

9, 11, 12 

Extensão 
Estudo do aproveitamento de resíduos das farinheiras de 
Guaraqueçaba na elaboração de novos produtos. Ação para o aumento 
de geração de renda na comunidade 

1, 2, 9, 12 

Extensão 
Descarte correto de medicamentos nas regiões atendidas pela Unidade 
Básicas de Saúde Clair Panan, do município de Londrina 

12 

Extensão 
Ecoturismo de base comunitária na Área de Proteção Ambiental de 
Guaratuba, PR. 

8, 9, 10, 11 

Extensão 
Gestão de resíduos da produção de ostras nativas em manguezais da 
Área de Proteção Ambiental de Guaratuba (APA de Guaratuba) 

8, 9, 11 

Extensão 
Identificação de Problemas de disposição de resíduos e Soluções 
Baseadas em Economia Circular no setor Industrial de Curitiba  

8, 9 

Ensino 
Trabalho referente a proposição de biorrefinaria para aproveitamento 
de subprodutos da atividade agroindustrial.  

7, 13 

Fonte: Relatório de ESG 

 

Quadro - Ações e Iniciativas relacionadas à Direitos Humanos – Universidade Positivo 

Itens Atividade ODS 
relacionado 

Conscientização 
contra discriminação 
racial 

Exposição digital de trabalhos / toyarts dos estudantes de 
Design nas redes sociais do curso: 
www.instagram.com/designarchiv.up 

5, 10 

Direito do Presidiário Atendimento psicológico de adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado 

16 

Respeito a 
Diversidade Sexual 

Modos de mostrar: estratégias expográficas aplicadas ao 
enfrentamento da estigmatização social. 

5, 10 

Respeito a 
Diversidade Sexual 

Diálogos em gênero e desenvolvimento 
5, 10 

Respeito a 
Diversidade Sexual 

Última gota: redução das violências baseadas em 
gêneros e sexualidades 

5, 10 

Inclusão Roda de conversa com universitários da UP 4 

Inclusão Lideranças comunitárias urbanas e exercício da cidadania 5, 10, 16 

Políticas em Direitos 
Humanos 

Mulheres presas na Penitenciária de Piraquara/PR e o 
direito à prisão domiciliar 

16 

Diversidade de 
Gênero 

Café com a Coordenação - Diversidade 
4, 5, 10 

Conscientização 
contra discriminação 
racial 

Design e decolialismo: gênero, raça e classe 
5, 10 

Direito do Presidiário Empregabilidade de jovens infratores pós reclusão 1, 4, 8, 10 

Direito do Presidiário Empreendedorismo para mulheres privadas de liberdade 1, 5, 8, 10 

Direito do Presidiário Unidades de socio educação mais humanizadas 4, 10, 16 

Direito do Presidiário Patronato Londrina – liberdade à serviço da comunidade 10, 16 

Fonte: Relatório de ESG 
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Analisando-se as ações, observa-se os dados a seguir: 

 

Quadro - Quantidade de Ações por ODS – Universidade Positivo 

ODS Quantidade de ações 

1. Erradicação da pobreza 8 

2. Fome zero e agricultura sustentável   5 

3. Saúde e Bem-estar 18 

4. Educação de qualidade   6 

5. Igualdade de Gênero 7 

6. Água potável e Saneamento 3 

7. Energia Acessível e Limpa 3 

8. Trabalho decente e crescimento econômico 7 

9. Indústria, Inovação e Infraestrutura 17 

10. Redução das desigualdades 13 

11. Cidades e comunidades sustentáveis 11 

12. Consumo e produção responsáveis 17 

13. Ação contra a mudança global do clima 6 

14. Vida na água   2 

15. Vida terrestre 4 

16. Paz, justiça e instituições eficazes 6 

Fonte: Relatório de ESG 

 

Verifica-se forte atuação nos objetivos 3. Saúde e bem-estar, por meio dos cursos 

de saúde, além de 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura, com projetos de extensão 

voltados ao setor produtivo, 10. Redução das desigualdades com projetos voltados à 

populações prisional e tradicionais, além de 11. Cidades e comunidades sustentáveis e 

12. Consumo e produção responsáveis. Grande parte de tais ações está relacionada aos 

programas de extensão. 

O quadro a seguir mostra a classificação das ações, por categorias: 

 

Quadro – Classificação das Ações 

Categoria Quantidade de ações 

Conscientização contra discriminação racial 2 

Direito do Presidiário 5 

Diversidade de Gênero 1 

Ensino 7 

Extensão 28 

Inclusão 2 

Iniciação Científica 1 

Pesquisa 6 

Políticas em Direitos Humanos 1 
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Categoria Quantidade de ações 

Respeito a Diversidade Sexual 2 

Fonte: ESG 

 

Confirma-se, portanto, a forte vinculação da responsabilidade social com a 

extensão, embora se tenha pesquisas desenvolvidas em iniciação científica, trabalhos 

de conclusão de curso e teses e dissertações. 

A seguir são apresentadas imagens de divulgação de alguns projetos de 

relatados: 
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No âmbito corporativo, considerando as ações em nível nacional, a Cruzeiro do 

Sul Educacional possui o respeito à identidade e à diversidade como um de seus valores 

Institucionais. Buscamos construir um ambiente saudável, justo e igualitário, fomentando 

a adoção de condutas éticas e reforçando a vedação à adoção de comportamentos de 

desrespeito ou discriminatórios. 

Deste modo, construímos nosso Código de Conduta de modo a evidenciar este 

compromisso em todas as vertentes de nossa atuação. A nossa área de Conformidade, 

como guardiã deste documento, desenvolve periodicamente ações de conscientização 

e comunicação interna com o objetivo de reforçar a conduta esperada de nossos 

colaboradores visando assegurar a manutenção do ambiente de trabalho que 

almejamos. No ano de 2021, a área de Conformidade abordou em tais ações temáticas 

como assédio moral e sexual, igualdade e violência de gênero, combate à discriminação 

racial, intolerância religiosa, diversidade cultural, LGBTfobia e proteção ao meio 

ambiente. A seguir apresenta-se as ações de comunicação e de conscientização 

desenvolvidas: 
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Além disso, a instituição também a todos os colaboradores da Companhia o 

treinamento sobre o Código de Conduta, que contemplou orientações sobre a vedação 

quanto a adoção de condutas discriminatórias ou preconceituosas, relacionadas a etnia, 

nacionalidade, gênero, orientação sexual, religião ou crença, faixa etária, convicção 

política, estado civil, aparência física ou qualquer outra condição especial. 

Por fim, com a preocupação de dar voz a todos os membros da nossa comunidade 

e identificar de forma rápida possíveis violações de direitos, disponibilizamos um Canal 

de denúncias aberto ao público interno e externo, por meio do qual são apurados 

possíveis casos de discriminação que, se confirmados, são remediados por meio de 

ações disciplinares e educativas.    
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3.2.4. Indicador 2.5 PDI e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento 
econômico e à responsabilidade social (Para a modalidade EAD, considerar as 
especificidades da sede e dos polos) 

As ações de responsabilidade social incluem, de modo geral, os programas e 

projetos de extensão institucional e de cursos, além de eventos, atendimentos em 

clínicas e núcleo de prática jurídica, apoio ao empreendedorismo, o sistema de gestão 

ambiental e ações esporádicas específicas. 

A UP aderiu à campanha de Responsabilidade Social da ABMES (Associação 

Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior) e obteve o selo de Instituição 

Socialmente em 2019, 2020 e 2021, o qual pretende manter para o período de vigência 

do PDI. 

 

3.2.4.1. Atendimentos à Comunidade 

Quanto aos atendimentos realizados, o quadro a seguir sintetiza os resultados: 

 

Quadro - Atendimentos nos Espaços da Instituição (Intramuros) 

Itens Número de 
pessoas 

atendidas 

Número de 
atendimentos 

Valor médio 
cobrado por 

serviço 

Valor médio no 
mercado 
particular 

Administração 
(Empresa Júnior) 

198 198 40,00 120,00 

Biomedicina 32 527 0,00 10,00 

Cursos de Design 45 45 0,00 150,00 

Direito 
(Bacharelado) 

290 3.332 0,00 971,00 

Fisioterapia 
(Bacharelado) 

266 6.226 0,00 80,00 

Medicina 800 2.100 0,00 350,00 

Medicina Veterinária 
(Bacharelado) 

721 1.197 0,00 250,00 

Nutrição 
(Bacharelado) 

378 906 0,00 150,00 

Odontologia 
(Bacharelado) 

1.000 5.288 0,00 120,00 

Psicologia 261 1.953 0,00 160,00 

Fonte: Relatório ESG 

Quadro - Atendimentos à Comunidade Realizados em Parceiros (Extramuros) 

Itens Número de pessoas atendidas Número de atendimentos 

Direito (Bacharelado) 795 1.234 

Enfermagem (Bacharelado) 960 5.760 

Fisioterapia (Bacharelado) 771 3.907 

Medicina 3.144 3.144 

Medicina Veterinária 
(Bacharelado) 

5 44 

Nutrição (Bacharelado) 2.906 2.906 

Odontologia (Bacharelado) 300 300 

Psicologia 554 862 

Fonte: Relatório ESG 
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O quadro a seguir apresenta as principais ações de responsabilidade social 

executadas na instituição, além das ações já relatadas. 

 

Quadro - Ações, eventos e projetos relacionados à Responsabilidade Social 

Itens Atividade ODS 
relacionad

o 

Partici-
pantes 

Saúde, bem estar e 
Meio Ambiente 

Inteligência Emocional e Resiliência 
4, 8, 9 150 

Gestão, Negócios e 
Empregabilidade 

Palestra Competências dos Administradores 
4, 8, 9 150 

Gestão, Negócios e 
Empregabilidade 

O mercado financeiro em evidência e suas oportunidades para 
jovens profissionais 

4, 8, 9 100 

Gestão, Negócios e 
Empregabilidade 

Semana de Empregabilidade do CTI 2021 
4,8 532 

Gestão, Negócios e 
Empregabilidade 

Lideranças comunitárias urbanas e desenvolvimento sustentável 
5,10 116 

Gestão, Negócios e 
Empregabilidade 

Práticas de planejamento financeiro, negócios e sustentabilidade 
nas escolas públicas de curitiba 

4 60 

Gestão, Negócios e 
Empregabilidade 

Desenvolvimento Empresarial de Pequenos Negócios de Design 
Autoral 

8,9 256 

Gestão, Negócios e 
Empregabilidade 

Plano de negócio para microempreendedores individuais e 
empreendedores informais 

8 145 

Gestão, Negócios e 
Empregabilidade 

A Arte como uma metodologia inovadora de ensino 
4 65 

Gestão, Negócios e 
Empregabilidade 

Territórios de carrinheiros em Curitiba: reconhecendo 
suscetibilidades e possibilidades  

8, 9, 10, 11 450 

Gestão, Negócios e 
Empregabilidade 

Caminhos do Peabiru 
8, 9, 11 70 

Gestão, Negócios e 
Empregabilidade 

Sobrevivência das companhias de teatro no contexto atual de 
pandemia 

8, 9 140 

Exatas e Inovação "Inovação em produtos, serviços e experiências em Home Care 
para pacientes com câncer " 

3, 9 246 

Exatas e Inovação Ação Social Universitária inovadora para populações vulneráveis. 9, 10 140 

Exatas e Inovação Criação de um Programa de Ideias Inovadoras no Complexo 
Pequeno Príncipe 

9 70 

Exatas e Inovação Inovação em comércio de artesanato para o contexto pós-covid 8,9 140 

Exatas e Inovação Inovações para o consumo da Arte de Rua 8, 9 70 

Exatas e Inovação Desenvolvimento de Soluções de Inovação em Benefícios de 
Empresas e Cidadãos 

8, 9 70 

Comunicação e 
Jurídica 

Documentário  O Autismo em Perspectivas 
10 10 

Comunicação e 
Jurídica 

Live de Instagram 1; 5; 2; 8; 
10 

30 

Comunicação e 
Jurídica 

Não Fale a Língua do Racismo 
10 20 

Comunicação e 
Jurídica 

Palestra e produção de conteúdo 
10 20 

Comunicação e 
Jurídica 

Documentário Surdo 
10 3 

Comunicação e 
Jurídica 

Vozes femininas no útero dos jornais brasileiros e portugueses. 
5; 10 50 

Comunicação e 
Jurídica 

Transformando o Amor 
10 10 

Comunicação e 
Jurídica 

Acolhimento de clientes do NPJ/UP 
16 30 

Comunicação e 
Jurídica 

Democracia, transparência pública e controle social 
16 36 

Comunicação e 
Jurídica 

Educomunicação e documentário: produção de vídeos com 
alunos do ensino médio 

16 750 

Comunicação e 
Jurídica 

Coletivo e feminino: direito e equidade em comunidades 
tradicionais 

4, 5, 10 70 
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Itens Atividade ODS 
relacionad

o 

Partici-
pantes 

Comunicação e 
Jurídica 

Organização Comunitária: criando espaços para a democracia 
deliberativa 

10, 16 70 

Comunicação e 
Jurídica 

Mídias audiovisuais para microempreendedores individuais e 
empreendedores informais 

10 70 

Comunicação e 
Jurídica 

Povos Originários do Brasil: a presença da cultura e da 
diversidade na formação da sociedade brasileira. 

10 140 

Comunicação e 
Jurídica 

What’s Up - Inglês para uma sociedade mais igual 
4 210 

Comunicação e 
Jurídica 

A educação como fruto de uma atuação coletiva na escola 
estadual Dário Velozzo 

4 140 

Comunicação e 
Jurídica 

A efetividade da conciliação e da mediação no CEJUSC/CIC. 
16 25 

Comunicação e 
Jurídica 

Construindo práticas restaurativas no Fórum Descentralizado da 
Cidade Industrial: análise da implantação do “Projeto de Aplicação 
de Justiça Restaurativa no CEJUSC” 

16 26 

Comunicação e 
Jurídica 

Desjudicialização e serviço público: mobilizando as agências 
reguladoras. 

16 19 

Comunicação e 
Jurídica 

Reconstrução de diálogos na saúde quebrada 
3 60 

Comunicação e 
Jurídica 

O acesso à justiça no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis de 
Curitiba/PR 

16 16 

Comunicação e 
Jurídica 

Consumidor e relações de consumo: entendendo os seus direitos 
– compreensão da linguagem e o direito do consumidor 

16 26 

Saúde, bem estar e 
Meio Ambiente 

Construção de propostas de intervenção que assegurem a 
atenção integral à saúde da criança 

4 150 

Saúde, bem estar e 
Meio Ambiente 

Atendimentos para dependentes químicos 
4 5 

Saúde, bem estar e 
Meio Ambiente 

Palestra Competências dos Administradores 
4,8,9 150 

Saúde, bem estar e 
Meio Ambiente 

A contação de histórias como instrumento de trabalho e resgate 
de vida: agentes de solidariedade 

3, 10, 16 270 

Saúde, bem estar e 
Meio Ambiente 

Identidades da terceira idade no Brasil 
10 144 

Saúde, bem estar e 
Meio Ambiente 

Ações de apoio às comunidades ribeirinhas tradicionais da baía 
de Guaratuba, PR 

10,11 165 

Saúde, bem estar e 
Meio Ambiente 

33ª Campanha de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Lesões 
Cancerizáveis de Boca 

3 35 

Saúde, bem estar e 
Meio Ambiente 

Saúde Única 
3,10,17 200 

Saúde, bem estar e 
Meio Ambiente 

O conceito de saúde única aplicado ao controle populacional de 
cães e gatos: conscientização dos cidadãos em uma abordagem 
multidisciplinar 

3 340 

Saúde, bem estar e 
Meio Ambiente 

Extensão em higiene sanitária: saúde única na educação infantil 
3,4 1318 

Saúde, bem estar e 
Meio Ambiente 

Extensão em higiene sanitária: gestão sanitária na produção 
animal de uma fazenda escola localizada na Área de Proteção 
Ambiental do Iraí (APA Iraí) 

3,4,6,9,12 151 

Saúde, bem estar e 
Meio Ambiente 

Ações de apoio às comunidades ribeirinhas tradicionais da baía 
de Guaratuba, PR 

3,4,6,9,12 455 

Saúde, bem estar e 
Meio Ambiente 

Atendimento clínico para crianças especiais 
3 60 

Fonte: Relatório ESG 

 

3.2.4.2. Semana de Responsabilidade Social ABMES e Extensão 

Em 2019 a UP participou pela primeira vez da "Campanha da Responsabilidade 

Social do Ensino Superior Particular" da ABMES. O evento tem como objetivo geral 

organizar uma mostra das ações desenvolvidas pelas instituições. Na UP, além de ações 

realizadas durante o ano, especialmente por meio da extensão, foram realizados projetos 
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específicos durante a semana de 23 a 28 de setembro para atender a comunidade. Em 

2021 foram apresentados os projetos a seguir: 

 

Quadro – Ações e projetos apresentados na Campanha de Responsabilidade Social 

Nome da Atividade Cursos envolvidos 
Realizada 
na SRS 

Realizada 
o ano todo 

Podcast da fakenews Aberto a todos os cursos X  

Paródia do Teto Aberto a todos os cursos X  

Abertura de MEI: vantagens e oportunidades 
da microempresa individual 

Business School X  

Mapa de empatia do adolescente em conflito 
com a lei 

Aberto a todos os cursos X  

Descarte corretamente! Farmácia X  

Realmente eu cuido de mim e das/os/es 
outras/os/es? 

Psicologia X  

Guarda responsável de animais domésticos. Medicina Veterinária X  

Educação em Saúde para o COVID 19. Medicina e Odontologia X  

Reconhecendo os problemas ambientais da 
Vila Tiradentes 

Cursos cadastrados na componente curricular X  

Design Thinking para pequenos 
empreendedores 

Business School X  

Ação Cabaraquara Aberto a todos os cursos X  

Perfil do adolescente autor de ato infracional 
no Paraná 

Aberto a todos os cursos X  

Polo Avançado de Conciliação do Núcleo de 
Prática Jurídica 

Direito X  

Não previna uma doença sem dar foco para 
as demais! 

Biomedicina X  

Esporte como resgate social Educação física X  

Prevenção do Câncer de Mama. Enfermagem X  

Consulta e orientação fisioterapêutica Pós-
Covid. 

Fisioterapia X  

Guia Alimentar para a população brasileira. Nutrição X  

Impactos ambientais na Vila Tiradentes Aberto a todos os cursos X  

Empreendedorismo para mulheres privadas 
de liberdade 

Aberto a todos os cursos X  

Saúde nos Centros de Socioeducação 
(CENSEs) da Região Metropolitana de 
Curitiba 

Enfermagem, Medicina veterinária, Educação física, 
Engenharia de Computação, Ciência da Computação, 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

X  

A contação de histórias como resgate de vida Aberto para todos os cursos X  

Campanha de doação de ração para animais 
de ONGs. 

Medicina veterinária X  

Stories do diabetes tipo II. Biomedicina X  

forma correta de descarte de medicamento. Farmácia X  

Setembro amarelo SIAE X  

Mais que livros: doe emoção e transformação SIAE X  

Visita virtual ao museu de Arte Indígena - 
MAI 

Aberto a todos os cursos X  

Propostas para telemedicina e avaliação de 
pacientes com câncer em home care 

Aberto a todos os cursos X  

Registro audiovisual do projeto de extensão 
“Territórios de carrinheiros em Curitiba: 
reconhecendo suscetibilidades e 
possibilidades” 

Aberto a todos os cursos X  

Vila Nova Tiradentes Aberto a todos os cursos X  

Aspectos territoriais da alimentação da 
população de baixa renda de Curitiba 

Aberto a todos os cursos X  

Mídias audiovisuais para 
microempreendedores individuais e 
empreendedores informais 

Aberto a todos os cursos X  

Ação Social Universitária inovadora para 
populações vulneráveis 

Aberto a todos os cursos X  
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Nome da Atividade Cursos envolvidos 
Realizada 
na SRS 

Realizada 
o ano todo 

Identidades da terceira idade Aberto a todos os cursos X  

Propostas para Peabiru Aberto a todos os cursos X  

Depoimentos de representantes de 
comunidades quilombolas 

Aberto a todos os cursos X  

Monitoramento participativo da qualidade 
ambiental na comunidade remanescente 
quilombola do feixo (lapa): vivências e 
sensibilização ambiental 

Ciências Contábeis, Sistemas de Informação, Relacões 
Internacionais 

 X 

A Promoção da Conservação e da 
Biodiversidade no Paraná 

Arquitetura e Urbanismo, Design, Fisioterapia, Medicina 
Veterinária, Medicina, Jornalismo Publicidade e 
propaganda 

 X 

Ação Social Universitária inovadora para 
populações vulneráveis. 

Biomedicina, Ciência da Computação, Pilotagem de 
Aeronaves, Mecatrônica Industrial, Gastronomia, 
Direito, Cst em Radiologia, Engenharia Mecânica, 
Engenharia Civil, Nutrição. 

 X 

Povos Originários do Brasil: a presença da 
cultura e da diversidade na formação da 
sociedade brasileira. 

Economia, comércio exterior, análise e 
desenvolvimento de sistemas, enfermagem, medicina, 
medicina veterinária, engenharia da produção, 
gastronomia, fisioterapia 

 X 

What’s Up - Inglês para uma sociedade mais 
igual. 

Todos os cursos da Universidade Positivo.  X 

Gestão de resíduos da produção de ostras 
nativas em manguezais da Área de Proteção 
Ambiental de Guaratuba (APA de Guaratuba) 

Arquitetura e Urbanismo CST - Desing de Interiores 
Engenharia Eletrica Fisioterapia Fisioterapia Medicina 
Veterinária Nutrição Pilotagem de Aeronaves 

 X 

Especismo, excepcionalismo e direitos dos 
animais: tratamento de animais abandonados 

Medicina Veterinária, engenharia civil, engenharia da 
computação, direito, publicidade, arquitetura, design. 

 X 

Lideranças Comunitárias urbanas e exercício 
da cidadania 

Direito, Administração, Economia, Publicidade e 
Propaganda 

 X 

Acesso à Educação para Crianças em 
Tratamento no Hospital Pequeno Príncipe 

Enfermagem, Medicina Veterinária, Engenharias, 
Gastronomia, Fisioterapia e Ciências da Computação. 

 X 

Acesso à Educação para Crianças em 
Tratamento no Hospital Pequeno Príncipe 

Enfermagem, Medicina Veterinária, Engenharias, 
Gastronomia, Fisioterapia e Ciências da Computação. 

 X 

Inovação em comércio de artesanato para o 
contexto pós-covid 

Educação Física, Direito, Pilotagem de Aeronaves, 
Medicina Veterinária, Engenharia Civil, Biomedicina, 
Relações Internacionais, Design 

 X 

Sobrevivência das companhias de teatro no 
contexto atual de pandemia 

Enfermagem, Medicina Veterinária, Gastronomia, 
Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Engenharia de Biotecnologia, Engenharia da 
Computação 

 X 

Projeto Empreender em Peabiru 
Cursos de Administração, Estética, Marketing e 
Pedagogia 

 X 

Elaboração de diagnóstico sobre a situação 
atual dos resíduos urbanos proposta de 
alternativas para coleta e tratamento desses 
resíduos no Município de Peabiru 

Arquitetura, Direito, Fisioterapia, Medicina, Medicina 
Veterinária e Nutrição. 

 X 

Inovações no consumo da arte de rua 
Design, Jogos Digitais, Design de Moda, Direito, 
Relações Internacionais 

 X 

Empregabilidade de jovens infratores pós 
reclusão 

Medicina Veterinária (2º período); enfermagem (1º e 2º 
períodos); Educação Física (6º período); Radiologia (3º 
período); Engenharia e Ciência da Computação (1º e 2º 
períodos); Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2º 
Período); Engenharia da Produção (6º 

 X 

Ação Social vila jardim Veneza Licenciaturas, Engenharias e Arquitetura e Urbanismo X  

Ação Social de Páscoa 

Engenharia Mecânica Engenharia Elétrica Engenharia 
de Produção Engenharia de Software Engenharia Civil 
Engenharia de Energia Engenharia de Biomedicina e 
Biotecnologia Arquitetura e Urbanismo 

 X 

Contação de Histórias como resgate de vida: 
agentes de solidariedade. 

Engenharia de produção, Pedagogia, Enfermagem, 
Psicologia, Medicina Veterinária, Educação Física. 

 X 

Empreendedorismo para mulheres privadas 
de liberdade. Projeto é realizado em parceria 
com o DEPEN (departamento penitenciário) e 
com a diretoria da penitenciária feminina de 
Piraquara (PR). 

Comércio Exterior, Direito, Educação Física, 
Enfermagem, Engenharia Elétrica e Medicina 
Veterinária (primeiro ciclo). Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Biomedicina, Ciências Contábeis e 
Enfermagem (segundo ciclo). 

 X 

Modos de mostrar: estratégias expográficas 
aplicadas ao enfrentamento da 
estigmatização social. 

Análise de Sistemas; Marketing; Engenharia de 
Produção. 

 X 

Identidades da terceira idade no Brasil. 
Estudantes de todos os cursos da Universidade, em 
turmas mistas. 

 X 

Territórios de carrinheiros em Curitiba: 
reconhecendo suscetibilidades e 
possibilidades 

Direito; Jornalismo; Sistemas da Informação; 
Publicidade e propaganda; medicina; enfermagem; 
medicina veterinária 

 X 
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Nome da Atividade Cursos envolvidos 
Realizada 
na SRS 

Realizada 
o ano todo 

Ações de apoio às comunidades ribeirinhas 
tradicionais da baía de Guaratuba, PR 

Administração Biomedicina Ciência da computação 
Direito Engenharia civil Engenharia de Bioprocessos e 
Biotecnologia Gastronomia Medicina Veterinária 
Pilotagem profissional de aeronaves Psicologia 
Radiologia 

 X 

Sustentabilidade como ferramenta para 
inclusão social em comunidades vulneráveis 

Fisioterapia, medicina, veterinária, nutrição, educação 
física, enfermagem, biomedicina, comércio exterior, 
ciências contábeis, engenharia de software. 

 X 

Coletivo e feminino: direito e equidade em 
comunidades tradicionais 

Administração, Direito, Radiologia, Biomedicina e 
Gastronomia. 

 X 

Inovação em produtos, serviços e 
experiências em Home Care para pacientes 
com câncer 

Enfermagem, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, 
Tecnologia em Jogos Digitais, Tecnologia em Estética 
e Cosméticos, Educação física, Administração, 
Tecnologia em Marketing, Engenharia de Produção, 
Tecnologia em Análise de Sistemas, Engenharia 
Elétrica 

 X 

A Arte como uma metodologia inovadora de 
ensino 

Administração, Marketing, Arquitetura e Urbanismo e 
Educação Física. 

 X 

Projeto empreendedor Caminhos de Peabiru 
Direito, Educação Física, Gastronomia e Medicina 
Veterinária. 

 X 

mapeamento de impactos ambientais para 
moradias vulneráveis em Curitiba 

Relações Internacionais  X 

Democracia, transparência pública e controle 
social 

Direito, Biomedicina, Ciências Econômicas, 
Administração, Gastronomia e Psicologia. 

 X 

Unidades de socioeducação mais 
humanizadas 

Análise e desenvolvimento de sistemas Biomedicina 
Ciência da Computação Direito Educação física 
Engenharia da Computação Gastronomia Medicina 
Veterinária Nutrição Psicologia Radiologia 

 X 

Fonte: Relatório da Campanha de Responsabilidade Social 

 

3.2.4.3. Sistema de Gestão Ambiental e ISO 14001 

O Sistema de Gestão Ambiental tem como objetivo integrar o campus Ecoville 

com o meio ambiente, a partir da política ambiental, internalizando nas atividades 

acadêmicas, administrativas e operacionais as práticas ambientalmente responsáveis, 

proporcionando ações voltadas para a minimização dos impactos ambientais e 

garantindo a conservação dos recursos naturais. Desta forma, contribui para o 

desenvolvimento sustentável e o bem-estar da comunidade acadêmica, sensibilizando 

com o exemplo de boas práticas para a conservação ambiental dentro da Universidade  

Nos últimos anos ocorreram ganhos e conquistas significativas para a UP:  

• Manutenção do Sistema de Gestão Ambiental que é baseado na ISO 

14001/2015: possui um foco maior na parte de prevenção de riscos a partir 

de análises preliminares, o que não era exigido pela antiga norma.  

• Utilização de usina fotovoltaica, localizada na saída da Universidade, que 

está gerando energia para alguns blocos dentro do Campus, como 

refeitório, almoxarifados e setores da manutenção por meio de 232 

módulos (placas).  

• Cadastro da Universidade Positivo no ranking mundial de Universidades 

Sustentáveis, realizado pela UI GreenMetric, que avalia as instituições do 

mundo todo. Neste ranking, a UP ficou entre as 100 universidades mais 
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sustentáveis do Brasil. A Universidade já participa do terceiro ano seguido 

da classificação mundial. Em 2020 a UP foi a 1ª colocada em todo o Brasil 

na categoria Energy and Climate Change, neste mesmo ranking.  

 A Universidade nos últimos anos investiu consideravelmente em 

tecnologias em sua área energética, os principais fatores que contribuem 

para o bom resultado no quesito “Energia” seriam a mudança da 

modalidade de consumo do mercado cativo de energia para o mercado 

livre, a troca completa das lâmpadas convencionais por lâmpadas LED por 

uma parceria entre UP e Concessionária de Energia do Estado por meio 

de uma chamada pública da Copel. Temos também uma usina fotovoltaica 

que gera energia para diversas áreas do campus universitário, existe uma 

torre de energia eólica no campus que foi implantada a partir de um projeto 

acadêmico. Sistema de reutilização da água do lago para aquecimento da 

piscina, irrigação do campo de futebol e utilização no em vasos e mictórios 

em um dos blocos. O lago do campus é uma grande represa de água, que 

serve como armazenamento e utilização no próprio campus e para se evitar 

alagamentos nos bairros vizinhos a jusante.  

• Investimentos em programas de conservação energética, conscientização 

do público e equipamentos já existentes no campus que reduzem o 

consumo elétrico.  

• Constantemente são realizados estudos e projetos visando identificar 

oportunidades de melhoria em nossa operação, principalmente nos 

aspectos que abrangem a energia, água e resíduos, que são nossos 

impactos ambientais principais.  

• Implantação e manutenção do projeto C.UR.A. (Consumo e Uso Racional 

da Água) com a troca de todas as válvulas de torneiras e descargas do 

campus a fim de reduzir a vazão e o desperdício da água. Além do retorno 

ambiental, a ação busca a redução de custos da água consumida pela 

população do campus.  

Com o atual cenário, algumas ações foram prorrogadas a fim otimizar o equilíbrio 

do tripé da sustentabilidade, que é a harmonia entre os aspectos ambiental, social e 

financeiro da empresa. A empresa busca a melhoria constante de sua operação por meio 

de investimentos próprios e parceiros de negócio que visem a melhoria da 

sustentabilidade.  
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Os principais objetivos do Sistema de Gestão Ambiental são minimizar os 

impactos ambientais relacionados ao consumo de energia elétrica, consumo de água e 

geração de resíduos.   

 

3.2.4.4. Ações em Educação a Distância 

É uma preocupação da Instituição a responsabilidade social e econômica como 

elemento inserido na formação dos alunos, dessa forma a IES mantém alguns programas 

para atender suas comunidades, proporcionando melhoria nas condições de vida da 

população, bem como ações de inclusão e de empreendedorismo. 

O Programa Interdisciplinar de Práticas, Científicas, Tecnológicas e Profissionais 

(PIP-CTP), vinculado à Gerência de Graduação EaD e Educação Profissional, é formado 

por projetos que se interconectam e que, tratam de pontos específicos do processo 

formativo do estudante, além de dialogar com os pilares institucionais de pesquisa, 

extensão e ensino, que estão na essência da vida universitária com o intuito de 

transformar a condição de vida da população local, por meio de atividades que envolvem 

todos os Polos de Educação a Distância. 

Vinculado ao PIP-CTP vale citar os concursos realizados em alguns cursos de 

graduação EaD, dentre os quais podemos destacar o “História de Sabores” realizado no 

1º. Semestre de 2018, que envolveu alunos de todos os polos em um trabalho 

interdisciplinar entre os Cursos de História, Ciências Sociais e Gastronomia. No ano de 

2019, tivemos a 2ª. edição desse concurso, denominado de “Sabores da Fé”, em que 

participaram os estudantes dos Cursos de História, Ciências Sociais, Gastronomia e 

Teologia. Nessa última edição os estudantes tiveram a oportunidade de vivenciar a 

pesquisa e a elaboração de pratos das diversas regiões do país, relacionados à temática 

religiosa. 

Dentre esses projetos, destacam-se as atividades desenvolvidas no âmbito do 

Núcleo de Empreendedorismo, Trabalhabilidade e Inovação e que pretende contribuir 

para a formação profissional dos estudantes, por meio de ações voltadas ao mercado de 

trabalho, do fomento e da divulgação de vagas de trabalho em todas as regiões do país, 

além do uso de plataformas específicas de gestão da carreira dos estudantes e do uso 

de novas tecnologias que possam contribuir para ideias inovadoras e empreendedoras, 

objetivando sempre a articulação entre as ações universitárias e o mercado de trabalho 

e suas especificidades em cada região do país, de modo a oportunizar o diálogo 

constante e produtivo. 
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As atividades desenvolvidas por meio desse núcleo privilegiam o desenvolvimento 

e a transferência de novos saberes e de inovação, cujo objetivo é o de contribuir para o 

engajamento de recursos humanos, que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade 

inovadora do País e do acompanhamento da demanda de profissionais qualificados e 

aptos a transformar o seu entorno por meio do trabalho. 

Há ainda o Núcleo de Inovação Acadêmica (NIAC) que foi concebido e estruturado 

por meio de portaria institucional em agosto de 2018 e se caracteriza como um espaço 

reservado para promover e apoiar as iniciativas inovadoras nos âmbitos das 

coordenações de curso, nas práticas de ensino-aprendizagem e na formação continuada 

de toda a comunidade acadêmica como forma de oferecer a melhor formação a todos os 

estudantes da Cruzeiro do Sul Educacional. 

Dentre os principais projetos desenvolvidos pelo NIAC, podemos citar: 

• Inovando o Real. 

• #Faço Parte de Algo Maior. 

• Projeto Boomerang. 

• Inovando a Sala de Aula. 

• Inovando Podcast. 

• I Jornada de Aprendizagem Criativa. 

• Decifrando a Aprendizagem Adaptativa. 

• Comunidade Virtual de Práticas Pedagógicas (Portal Edtech). 

• Ciclo de Webinares da Felicidade. 

Algumas ações são apresentadas a seguir: 

 

 

O Núcleo de Internacionalização (N.I.), vinculado à Gerência de Graduação EaD 

e Educação Profissional, foi concebido no sentido de reunir e de organizar as ações da 
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instituição para fomentar as práticas, intercâmbios e convênios no sentido de fomentar 

Eventos e Acordos Internacionais que envolvam os cursos e as áreas de EaD com 

instituições estrangeiras. O objetivo geral do Núcleo de Internacionalização (N.I.) é 

estimular, por meio de projetos específicos, as práticas acadêmicas que favoreçam o 

intercâmbio de ideias e de projetos necessários à formação dos egressos e dos 

docentes, de acordo com os Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) no que se refere aos cursos de graduação e de 

extensão (cursos livres). O Núcleo é formado por seis projetos que se interconectam e 

que, tratam de pontos específicos do processo formativo do estudante e do 

desenvolvimento e aprimoramento docente, além de dialogar com os pilares 

institucionais de pesquisa, extensão e ensino, que estão na essência da vida 

universitária. A saber: Literacia Digital, Práticas de Investigação, Inovação e 

Empreendedorismo, Estágio Curricular Supervisionado, Tecnologias e suas Aplicações 

e Impactos, Empregabilidade e Práticas Profissionais. O N.I. visa a articular propostas 

inovadoras e diferenciadas de projetos interdisciplinares, juntamente com as 

coordenações de cursos e os programas ofertados pela Cruzeiro do Sul Virtual, em 

especial nos componentes curriculares: Atividades Presenciais Programadas (APPs), 

Seminários, Metodologia Científica, Projetos Inter e Multidisciplinares, Estágio Curricular 

Supervisionado, entre outras. O N.I. será apoiado em sua concepção, proposição e na 

avaliação de seus projetos e ações por um Comitê Específico. 

No 2º. Semestre de 2021, o NI realizou 05 (cinco) eventos com professores 

nacionais e estrangeiros do Brasil, da Argentina, do Chile, da França, da Holanda, de 

Portugal e da Suíça. Houve, ainda, a parceria com algumas IES nacionais, dentre as 

quais destacamos: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), a Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás (PUC-GO). 

A seguir relacionamos, brevemente, as atividades realizadas. 

• Oficina Brasil – Polônia: o Uso das Tecnologias no Ensino Aprendizagem. 

Período de 26 e 27 de Abril de 2021: Foram realizadas 02 (duas) oficinas com o 

Departamento de História da Universidade de Varsóvia na Área de Licenciaturas. 

• Simpósio América Latina: Religião, Sociedade e Cultura. Período de 04 e 05 

de Maio de 2021: Foram realizadas 06 (seis) mesas de discussões com temáticas 

pertinentes ao simpósio, envolvendo professores de Universidades do Chile e da 

Argentina. 
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• Evento do 11 de setembro: 20 anos. Realizado em 10 de setembro de 2021: 

Foram realizadas 02 (duas) mesas de discussões com temáticas pertinentes ao 

evento, envolvendo professores de Universidades do Chile e da Espanha. 

• V Simpósio Nacional e I Internacional de Estudos das Cidades: “História, 

Memória e Deslocamentos Humanos”. Período de 26 e 27 outubro – 

Simpósio: Foram realizadas 05 (cinco) mesas de discussões com temáticas 

pertinentes ao evento, envolvendo professores de Universidades da Espanha, de 

Portugal e da Polônia. 

• Dia Internacional da Saúde Mental (Comemorado em 04 de outubro): 

Mecanismos Fisiológicos de Cura e Recuperação: Uma Perspectiva 

Científica. Realizado em 10 de outubro de 2021: Palestra única com o Prof. Dr. 

FELIPE FREGNI (Professor Associado de Epidemiologia em Harvard T.H. Chan 

School of Public Health de Medicina Física e Reabilitacão na Harvard Medical 

School). 

• II Simpósio Internacional de Estudos Pós-Graduados em História das 

Religiões da Cruzeiro do Sul Virtual: Novos e Velhos Desafios Latino-

americanos. Período de 28 e 29 de setembro de 2021: Foram realizadas 05 

(cinco) mesas de discussões com temáticas pertinentes ao evento, envolvendo 

professores de Universidades de Varsóvia e do Chile. 

Além dos eventos acima mencionados, o NI organizou 05 (cinco) minicursos com 

temáticas nas várias áreas do conhecimento, conforme descrito a seguir. Para todas 

essas atividades, tivemos a participação de um dos membros do NI como mediadores 

das aulas e um professor estrangeiro para ministrar os conteúdos. 

• Minicurso em Ciências Humanas e Sociais: Religião e Cultura na América Latina. 

• Minicurso em Ciências da Saúde e Psicologia: Os Impactos da Pandemia na 

Saúde e na Saúde Mental. 

• Minicurso em Gestão e Negócios: Geoeconomia: Estratégias Políticas e 

Econômicas de Sustentabilidade Global. 

• Minicurso em Ciências Jurídicas: Constituições Latino-americanas: Evolução 

Jurídica e Política. 

• Minicurso NI – Núcleo de Saúde e Bem-Estar (NUBEM) (parceria entre núcleos 

da EaD): História e Prática da Criação de Perfumes Naturais: da Antiguidade à 

Perfumaria Moderna. 
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O NUBEM, vinculado à Gerência de Graduação EaD e Educação Profissional e 

instituído no 1º. Semestre de 2021, surge com a proposta de viabilizar os meios 

institucionais, materiais e humanos, no tocante à realização de Pesquisa e Extensão, no 

âmbito da Saúde e do Bem-estar da comunidade acadêmica e administrativa do Grupo 

Educacional Cruzeiro do Sul. O NUBEM, por meio das suas ações, objetiva ainda, 

estimular a participação da comunidade acadêmica, promovendo uma melhor 

compreensão dos temas relacionados a saúde, qualidade de vida e desenvolvimento das 

competências socioemocionais. 

O NUBEM é composto por profissionais das diversas áreas do conhecimento, o 

que permite uma visão multi, inter e transdisciplinar nos cuidados com o indivíduo. Desde 

a sua criação, várias atividades já foram realizadas e outras são de ação contínua, dentre 

as quais podemos citar: 

• I Simpósio de Práticas Integrativas e Complementares – realizado em novembro 

de 2021. Foram realizadas mais de vinte atividades diferenciadas, como 

palestras, debates, demonstrações de práticas integrativas e apresentações de 

alunos. O evento foi gratuito e aberto ao público com inscrição por meio de link 

específico. 

Aulas de yoga para alunos e colaboradores – desde 1º de setembro de 2021, o 

NUBEM oferece aulas gratuitas de yoga para alunos, professores e funcionários de toda 

a Cruzeiro do Sul Educacional. As atividades ocorrem em horários específicos (Terças-

feiras: 16h às 17h; Quintas-feiras: 8h15 às 9h15; Sábados: 10h às 11h). Para os 

encontros é disponibilizada uma sala virtual com credenciais amplamente divulgadas na 

página do NUBEM. 

As aulas funcionam com a seguinte dinâmica: 

–Prática física: alongamento e posturas (Asanas) nos 40 minutos iniciais. 

– Prática respiratória: pranayama e relaxamento (Yoga Nidra) nos 20 minutos 

finais. 

Orientações detalhadas para a realização das práticas são apresentadas aos 

participantes: “Prepare-se 15 minutos antes de começarem as aulas: deixe ao seu 

alcance todos os materiais que serão utilizados (tapete, toalha, incenso e outros)”. 

• Mensalmente são realizadas palestras com a temática de bem-estar e saúde. 

São elas: 

o Lançamento do NUBEM (agosto de 2021) 

o Conversando sobre Yoga (setembro de 2021) 
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o Saúde mental em tempos de pandemia e isolamento social (outubro de 

2021) 

o Envelhecimento saudável (novembro de 2021) 

• Projeto Educação Positiva – trata-se de um grupo de estudo a partir da premissa 

da Psicologia Positiva para promover ações junto aos professores e tutores com 

o objetivo de proporcionar o estudo e a aplicação das emoções positivas no 

processo de ensino e aprendizagem; o estudo dos traços positivos (forças, 

virtudes, inteligência, capacidade atlética) de estudantes, professores e tutores; 

bem como o estudo das instituições positivas (democracia, família, liberdade). 

Todas essas ações são pautadas nos estudos de Martin Seligman. Ao longo do 

ano, ocorreram formações de tutores e professores com o apoio da Universidade 

Corporativa da Cruzeiro do Sul Virtual, de maneira que o corpo social do EaD 

estivesse totalmente preparado para atuar sobre essa perspectiva. 

 

3.2.5. Indicador 2.6 PDI e política institucional para a modalidade EaD 

A organização didático-pedagógica da IES para atuação em EaD possui 

características próprias que devem ser consideradas no âmbito do sistema de gestão e 

dos projetos pedagógicos dos cursos. Esta visão está alicerçada nos documentos 

institucionais, na literatura específica e na legislação vigente. 

Os cursos de graduação EaD têm como dever promover as competências, as 

habilidades e as atitudes básicas da área de conhecimento, sendo realizados com um 

percurso de formação e metodologia diferenciada, conforme as novas legislações 

expedidas pelo MEC, em especial, o Decreto no 9.057/2017, a Portaria Normativa, no 

11/2017 e o Decreto nº 9.235/2017. 

Observa-se, ainda, que as características essenciais da educação a distância, 

como, por exemplo, o intenso uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, 

promovem novas competências, habilidades e atitudes desejáveis ao cidadão do século 

XXI, tais como: a inclusão e o letramento digital, a autonomia nos estudos e o 

empreendedorismo. 

A concepção de educação a distância da Instituição, em convergência com a 

orientação da Cruzeiro do Sul Virtual, reconhece que, na atual sociedade da informação 

e do conhecimento, um novo paradigma de educação centrado na aprendizagem, na 
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implantação de inovações tecnológicas e no uso competente da tecnologia, das 

linguagens e da comunicação, pode contribuir para promover a missão institucional. 

De acordo com o PDI são Políticas de Educação a Distância: 

• universalização e democratização do acesso à informação, do conhecimento e da 

educação; 

• incentivo a pesquisas que propiciem uma educação voltada para o progresso 

científico e tecnológico; 

• difusão do uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) 

para fins educacionais nos cursos de graduação e de extensão na modalidade a 

distância; 

• estímulo à implantação de cursos e de disciplinas a distância; 

• busca de soluções inovadoras e criativas nos projetos de educação a distância; 

• busca de parcerias e convênios para o desenvolvimento de conteúdos 

específicos; 

• garantia de padrões de qualidade para oferta de cursos e disciplinas a distância, 

por meio da avaliação e do acompanhamento permanentes; 

• da supervisão acadêmica e administrativa dos polos de educação a distância e a 

criação de indicadores de gestão. 

No que se refere às atividades práticas de ensino para os cursos de graduação 

EaD, tratam-se dos componentes que visam à ampliação e à complementação das 

discussões e dos estudos realizados, por meio do AVA. Vide a metodologia 

semipresencial e o uso de metodologias ativas, já descritas anteriormente neste relatório. 

A política de EaD foi construída tomando como base desde os Referenciais de 

Qualidade para Educação Superior a Distância, que oferecem parâmetros teórico-

metodológicos e pedagógicos em todas as dimensões que envolvem o Ensino Superior 

na modalidade a distância; além de toda a legislação expedida pelo MEC, até o 

momento. Desta maneira, nos projetos de cursos oferecidos encontram-se explicitadas 

a concepção de educação e os processos de ensino e aprendizagem, os sistemas de 

comunicação, o material didático, o processo de avaliação da aprendizagem, o trabalho 

da equipe multidisciplinar e dos Núcleos da EaD, dos professores responsáveis por 

disciplinas, dos professores que atuam nos encontros presenciais e/ou em momentos 

síncronos de aprendizagem e dos tutores, além de toda a infraestrutura de apoio. Essas 

dimensões são compreendidas como indissociáveis e passíveis de permanente 
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avaliação e reflexão, tendo-se como horizonte a consolidação da excelência acadêmica 

nesta modalidade. 

A IES oferta cursos relativos aos graus: bacharelado, licenciatura e tecnológico; 

além dos cursos voltados para a formação pedagógica. Todos os cursos possuem como 

proposta pedagógica uma organização modular com oferta mensal. Cada módulo é 

constituído por disciplinas e cada uma delas organizadas em unidades compostas por 

tópicos pré-definidos dispostos em situações de aprendizagem no AVA. 

Cada uma das unidades curriculares é composta por atividades que devem ser 

cumpridas pelo graduando no AVA e atividades realizadas presencialmente de acordo 

com o projeto pedagógico do curso. No caso de haver atividades presenciais, estas 

devem ser cumpridas nos encontros realizados nos polos de EaD ou nos ambientes 

profissionais. 

As disciplinas dos Cursos de Graduação EaD são organizadas de modo que a 

mediação é realizada por um tutor. A tutoria é fundamental para um curso em um AVA, 

pois a atuação dos tutores, observando as ações dos estudantes, emitindo relatórios, 

enviando mensagens de estímulo e cobrança, identificando dificuldades dos alunos, 

realizando webconferências e um dia específico de encontro virtual com os estudantes 

(o chat day) representam uma garantia para o bom desenvolvimento do curso. O tutor 

virtual tem como função o acompanhamento no processo de ensino e aprendizagem e é 

responsável pela aproximação e articulação entre os estudantes, sempre pautado em 

ações conjuntas com a coordenação do curso e o professor responsável. 

Nos Cursos de Graduação EaD, a interdisciplinaridade acontece por meio do 

diálogo entre as disciplinas dos diferentes módulos e na oferta dos Projetos Integradores 

de Competências (PIC) e os Projetos Integradores Transdisciplinares (PIT). As 

Atividades Interdisciplinares têm caráter transversal, o que possibilita uma interlocução 

entre as dimensões teóricas e práticas de cada eixo da formação constitutiva do curso. 

Há, ainda, as atividades de extensão, que promovem um conjunto de ações com 

foco no desenvolvimento da sociedade e da formação de profissionais capacitados e 

comprometidos com a transformação da realidade social. Suas ações consolidam a 

indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, por meio de atividades 

vinculadas a programas interdisciplinares de cunho social, econômico, administrativo e 

ambiental, assim como de atividades culturais, artísticas e dos estágios não obrigatórios. 

Os cursos de graduação EaD são organizados de forma a que todos os seus 

requisitos possam ser cumpridos dentro de períodos letivos previamente estabelecidos 
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em correspondência ao tempo médio previsto na legislação. A estrutura curricular dos 

cursos de graduação, na modalidade a distância, obedece às Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) estabelecidas pelos órgãos normativos e executivos do MEC. 

A infraestrutura tecnológica para oferta dos cursos EaD é disponibilizada para os 

polos de educação a distância, bem como para as instituições de ensino que pertencem 

à Cruzeiro do Sul Educacional, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo MEC. 

Como parte importante das políticas de EaD, deve-se considerar, ainda, o 

Programa Interdisciplinar de Práticas, Científicas, Tecnológicas e Profissionais (PIP-

CTP), vinculado à Pró-Reitoria de Educação à Distância (PREAD), concebido no sentido 

de reunir e de organizar os projetos e as ações da instituição para fomentar as práticas 

de pesquisa científica, de inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural. 

Seu objetivo geral é o de estimular, por meio de projetos específicos, as práticas 

inovadoras que favoreçam a aquisição das competências específicas e transversais 

necessárias à formação dos egressos, de acordo com os PPCs e com o PDI no que se 

refere aos cursos de graduação e de extensão (cursos livres). 

Devemos citar ainda o Núcleo de Inovação Acadêmica – NIAC-EaD que se 

caracteriza como um espaço reservado para promover e apoiar as iniciativas inovadoras 

nos âmbitos das coordenações de curso, nas práticas de ensino-aprendizagem, na 

formação continuada de toda a comunidade acadêmica e na comunidade externa, à título 

de extensão universitária. 

O Núcleo de Internacionalização (N.I.), vinculado à Gerência de Graduação EaD 

e Educação Profissional, foi concebido no sentido de reunir e de organizar as ações da 

instituição para fomentar as práticas, intercâmbios e convênios no sentido de fomentar 

Eventos e Acordos Internacionais que envolvam os cursos e as áreas de EaD com 

instituições estrangeiras. O objetivo geral do Núcleo de Internacionalização (N.I.) é 

estimular, por meio de projetos específicos, as práticas acadêmicas que favoreçam o 

intercâmbio de ideias e de projetos necessários à formação dos egressos e dos 

docentes, de acordo com os Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) no que se refere aos cursos de graduação e de 

extensão (cursos livres). 

O NUBEM, vinculado à Gerência de Graduação EaD e Educação Profissional e 

instituído no 1º. Semestre de 2021, surge com a proposta de viabilizar os meios 

institucionais, materiais e humanos, no tocante à realização de Pesquisa e Extensão, no 

âmbito da Saúde e do Bem-estar da comunidade acadêmica e administrativa do Grupo 
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Educacional Cruzeiro do Sul. O NUBEM, por meio das suas ações, objetiva ainda, 

estimular a participação da comunidade acadêmica, promovendo uma melhor 

compreensão dos temas relacionados a saúde, qualidade de vida e desenvolvimento das 

competências socioemocionais. 

A Universidade, no intuito de priorizar a qualidade acadêmica, possui políticas de 

ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de graduação presencial e na 

modalidade EaD. 

A Universidade tem como prática a organização das matrizes curriculares e sua 

atualização constante, tanto dos cursos presenciais quanto dos cursos EaD, sempre 

buscando atender às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e à legislação vigente. 

Dessa forma, revela-se uma preocupação em manter os cursos de graduação com 

componentes curriculares atualizados em relação ao mercado de trabalho e às 

necessidades de cada área do conhecimento, bem como em relação aos recursos e 

ferramentas tecnológicas voltadas para a educação e melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Ao adotar uma metodologia institucional com o foco na prática, a Instituição 

incentiva o docente a buscar novas experiências pedagógicas. Este desafio, apoiado por 

uma infraestrutura moderna e constantemente atualizada, permite a execução de 

projetos inovadores, conduzidos não somente no espaço de sala de aula, mas também 

em ações extraclasse e, principalmente, com o uso dos mais modernos AVAs. 

Evidências de práticas inovadoras realizadas nos cursos EaD são organizadas de 

maneira sistemática, de forma a evidenciar as atividades ocorridas no âmbito de cada 

curso. Compõem essas evidências vídeos com depoimentos de alunos, relatórios de 

desempenho das coordenações de cursos, planos de ação da equipe multidisciplinar e 

dos núcleos vinculados à Gerência de Graduação EaD e Educação Profissional. 

Entre os projetos e as atividades transversais desenvolvidas, destacam-se os 

estágios curriculares; as atividades nos laboratórios, as visitas técnicas; o 

desenvolvimento e a participação em programas e projetos de cunho científico, cultural 

e social; bem como os programas de nivelamento, a disciplina de ambientação para o 

uso do AVA, as atividades realizadas e/ou transmitidas para os polos de EaD. 

Entre as práticas pedagógicas inovadoras da IES destaca-se a oferta de 

disciplinas online nos cursos presenciais de graduação, o que propicia a flexibilização do 

currículo, ampliando o espaço e o tempo da aprendizagem. As disciplinas online nos 

cursos presenciais de graduação incentivam e promovem competências e habilidades 
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nos discentes, tais como: a inclusão digital, o nivelamento, a autonomia no percurso de 

ensino e aprendizagem e a autodisciplina. 

Os professores utilizam recursos digitais para as atividades de ensino e 

aprendizagem, tais como: AVA, com acesso via computador e acesso em dispositivos 

móveis (celulares, smartphones e tablets), metodologias diversas e em consonância com 

as modernas teorias do processo de ensino e aprendizagem. 

Em relação à EaD, a metodologia semipresencial é um diferencial na oferta dos 

cursos de graduação, que reúnem as melhores práticas do ensino presencial aliadas à 

tecnologia digital, empregada na Educação a Distância; em especial, pode-se citar o uso 

de metodologias ativas. Esse modelo de oferta se apresenta em duas situações: 

momentos de aprendizagem no AVA, plataforma que contempla o material teórico, as 

videoaulas, os fóruns de discussão mediados e a interação com o tutor online para 

esclarecimento de dúvidas por meio de chat e de mensagens. A segunda etapa ocorre 

presencialmente, por meio de encontros dos estudantes com o docente responsável pela 

disciplina, que conduz a aula no polo de EaD; ou, ainda, por meio de webaulas interativas 

que o estudante pode acompanhar de onde ele estiver. De acordo com a legislação atual, 

o projeto pedagógico dos cursos semipresenciais contempla até 30% de atividades 

presenciais para os cursos que são ofertados com esta metodologia. 

A Universidade vem ampliando sua inserção no mercado educacional, passando 

a atuar nacional e internacionalmente, o que permite aos docentes e aos discentes uma 

maior possibilidade de realização de atividades acadêmicas em relação à produção 

intelectual e artística e de projetos que extrapolam os limites regionais da Instituição, 

levando o conhecimento e as vivências práticas a todo o país e, também, no exterior. 

Há, ainda, parcerias e convênios para intercâmbio de alunos de graduação, de docentes 

e de projetos de pesquisa realizados em colaboração com pesquisadores de outros 

países. 

A seguir apresenta-se a quantidade de cursos, vagas, ingresso e matrícula geral 

por área dos cursos de graduação EaD no ano de 2021: 
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Quadro - Cursos de Graduação EaD - 2021 

Áreas 
Quant. de 

Cursos 
Vagas 

Ingresso 
(Novas 

matrículas) 

Matrícula 
Geral 

(Rematrículas) 

CAN (Negócios) 42 14.500 1.382 3.698 

CBS (Saúde) 15 4.000 873 1.155 

CHS (Licenciaturas e 
Humanidades) 

40 16.500 850 1.778 

CETEC (Exatas e Engenharias) 40 11.500 972 1.020 

Fonte: Gerência de Graduação EaD e Educação Profissional (a relação de todos os cursos está à 
disposição na IES para eventuais consultas) 

3.2.6. Indicador 2.7 Estudo para implantação de polos EaD 

O PDI vigente estabelece metas e políticas de EAD, no âmbito dos cursos de 

graduação; políticas de implantação de polos de educação a distância aos estudantes 

para as atividades presenciais; implantação de infraestrutura; capacitação de recursos 

humanos (conteudistas, professores e tutores); produção de pesquisa e criação de 

cursos com utilização da Internet e por meio da oferta dos cursos semipresenciais. 

A expansão dos polos de EaD ocorre a partir de um planejamento estratégico que 

envolve a Diretoria Acadêmica de Ensino a Distância, as Diretorias de Planejamento e 

Comercial e a Diretoria de Expansão e de Relacionamento com Polos de Educação a 

Distância, cujo olhar recai sobre a distribuição geográfica para a implantação de polos 

de EaD que possam atender e subsidiar a necessidade de formação dos egressos do 

Ensino Médio nas diversas localidades do país. 

Essa nova configuração é resultado da legislação vigente que estabelece o bônus 

regulatório e permite a criação de Polos de EaD, a partir dos indicadores de qualidade 

obtidos pela Instituição. É importante destacar a qualidade da IES, com a obtenção dos 

seguintes indicadores de qualidade: CI = 4 (2017), CI-EAD = 5 (2010) e IGC = 4 (2019). 

Destaca-se que, atualmente, a universidade possui 130 polos credenciados para oferta 

de EAD. 

No PDI vigente, a Universidade reafirma seu compromisso com a continuidade ao 

desenvolvimento de ações, em consonância com o perfil almejado, a partir do 

crescimento e da evolução institucional, visando à demanda de mercado por cursos 

superiores que atendam às necessidades e ao desenvolvimento das comunidades em 

que ocorre a implantação dos polos. 

Além dos parâmetros mencionados anteriormente, a Instituição, ao considerar a 

expansão de seus polos está em consonância com os indicadores estabelecidos na Lei 

nº 13.005, de 25/06/2014 e no Plano Nacional de Educação (PNE) vigente, que em sua 

meta 12 prevê a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior. 
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Dessa forma, a abertura de polos, pela Universidade, por todo o território nacional 

contribuirá de maneira significativa para o cumprimento da meta, levando uma educação 

de qualidade a todos aqueles que buscam um crescimento pessoal e profissional, bem 

como um maior desenvolvimento do país, por meio da educação. 

3.3. Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

3.3.1. Indicador 3.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os 
cursos de graduação  

Em 2021 a UP iniciou a implantação de seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2021-2025, alinhado às diretrizes da nova mantenedora e a sua nova missão 

de promover a educação para o desenvolvimento sustentável. Dentre as ações 

acadêmico-administrativas adotadas especificamente para 2021, estão: 

• Atualização curricular com base em novo projeto pedagógico baseado no 

ensino por competências, que foi elaborado pelos núcleos docentes 

estruturantes em 2020 para implantação em 2021. 

• Detalhamento de planos de ensino a partir de novos projetos pedagógicos. 

• Ampliação da oferta de EAD em cursos presenciais, no limite de 40% para 

alguns cursos e 20% para áreas de saúde, arquitetura, direito e 

engenharias. 

• Novo modelo de oferta de monitoria, baseada em fluxo semestral. 

• Alteração do sistema de avaliação com base em métricas de 0 a 5 por 

bimestre, de acordo com diretrizes da mantenedora. 

• Discussão sobre a política de internacionalização e proposta de mudanças 

para implementação em 2022, tendo em vista que em 2021 e 2020 não foi 

possível realizar ações de intercâmbio por conta da pandemia. 

• Implantação da curricularização da extensão, por meio dos programas de 

extensão e os componentes curriculares institucionais, em projetos 

interdisciplinares. 

• Projetos de integração, apoio discente e promoção de saúde mental com 

atendimento remoto, para proporcionar o atendimento educacional 

especializado na pandemia. 

• Capacitação docente e incentivo à ampliação da adoção de metodologias 

inovadoras. 
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Em relação à oferta de componentes semipresenciais, o quadro a seguir 

apresenta a faixa de oferta de componentes semipresenciais nos cursos. 

 

Quadro – Carga horária de EAD em cursos presenciais 

Faixa de carga horária Número de cursos Percentual de cursos 

De 31% a 40% 29 41% 

De 21% a 29% 21 30% 

De 11 a 20% 16 23% 

Até 11% 3 4% 

0% 1 1% 

Total 71  

Fonte: Relatório e-MEC – Dados de cursos de graduação 

 

Em relação às vagas de monitoria, estas são criadas pelos docentes, de acordo 

com suas necessidades, e ofertadas por meio de edital de seleção anual. O quadro a 

seguir apresenta os dados por curso da Monitoria em 2021. 

 

Quadro – Monitoria em cursos presenciais 

Curso Professores Disciplinas Alunos 

Administração 4 4 4 

Arquitetura e Urbanismo 2 4 4 

Biomedicina 1 1 1 

Ciência da Computação 1 1 0 

Ciências Econômicas 1 2 2 

Direito 17 19 63 

Enfermagem 1 1 1 

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 3 3 3 

Engenharia Elétrica / Engenharia de Bioprocessos e 
Biotecnologia / Engenharia de Energia 

2 4 6 

Engenharia Elétrica / Engenharia de Computação 1 2 3 

Medicina 20 21 134 

Medicina Veterinária 20 20 27 

Nutrição 4 5 8 

Odontologia 16 19 35 

Pedagogia 4 5 7 

Psicologia 12 19 40 

Radiologia 4 4 4 

Relações Internacionais 1 1 2 

Sistemas de Informação 1 1 1 

Extensão Institucional 1 1 2 

SIAE 1 3 3 

Fonte: Reitoria 
Observação: a soma dos semestres pode envolver um docente mais de uma vez 
 
 
 



 69 

3.3.2. Indicador 3.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os 

cursos de pós-graduação lato sensu  

No âmbito da pós-graduação lato sensu, desde 2021 a UP oferta somente cursos 

presenciais.  O grande desafio no ano de 2020 foi adaptar a metodologia, tecnologia e 

didática do ensino presencial remoto. Em virtude do isolamento social causado pela 

pandemia da Covid-19, a equipe de Assessoria Acadêmica da Pós-Graduação passou 

por um processo de mudança em sua atuação, principalmente para atender as novas 

demandas pedagógicas. 

O principal foco foi continuar ofertando as aulas presenciais, com metodologia 

remota, aulas on-line síncronas, com participação e interação. Apesar das dificuldades 

enfrentadas nos primeiros meses, com resistência do corpo docente e discente, a Pós-

graduação fez treinamentos, ampliou a plataforma do AVA, emitiu Notas Técnicas sobre 

a nova metodologia e implantou com sucesso as aulas remotas. 

Para os cursos práticos também houve adaptação e retorno as aulas ao campus, 

conforme decretos dos órgãos reguladores de saúde, na localidade de oferta. Muitos 

cursos tiveram que mudar o calendário de aulas por causa da pandemia. 

Para 2021 as atividades continuaram predominantemente remotas, exceto para 

cursos da área de saúde com aulas práticas, que foram realizadas presencialmente. Um 

total de 106 coordenadores envolvidos, sendo 54 atuantes na graduação da UP e 52 

com vínculo específico para pós-graduação lato sensu. Mobilizou um total de 605 

professores, nas quantidades de cursos a seguir: 

 

Quadro – Cenário da pós-graduação lato sensu presencial - Cursos 

Turmas Ingressantes Veteranos TOTAL 

Lato Sensu Geral 35 150 185 

Lato Sensu In Company 0 4 4 

Total Lato Sensu 35 154 189 

Cursos Livres In Company 9 1 10 

Cursos Livres 4 2 6 

Total 48 157 205 

Fonte: Gerência de Pós-Graduação Lato Sensu 

 

Quadro – Cenário da pós-graduação lato sensu presencial – Ingressantes e matrículas 

Categoria Ingressantes Total de Matrículas 

Curso Livre 41 63 

Flex Ágile 44 44 

MBA 21 213 

Parceria  129 
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Remoto 31 31 

Residência  2 

Tradicional 213 1741 

Incompany - CL 352 381 

Incompany - Pós  125 

Total Geral 702 2729 

Fonte: Gerência de Pós-Graduação Lato Sensu 

3.3.3. Indicador 3.3 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os 

cursos de pós-graduação stricto sensu  

O plano institucional de fortalecimento do Sistema de Pós-Graduação da 

Universidade Positivo (SPG-UP) vem sendo executado a partir de orientações 

estratégicas estabelecidas pelo gabinete da Reitoria e por um conjunto de órgãos 

deliberativos e executivos criados ou reposicionados, a partir da entrada em vigor do 

atual PDI. As principais unidades de ação do SPG-UP subordinadas ao gabinete da 

Reitoria, atualmente, são: (1) a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa (CPGP-UP), 

organizada a partir da composição definida pela Portaria 1.343 de 25/03/2021 e de (2) 

comitês temáticos dirigidos por coordenadores e docentes dos Programas de Pós-

Graduação e outros que representam setores diretamente envolvidos com coordenação 

de Escolas, gestão da pesquisa, iniciação científica e infraestrutura. Além disso, (3) os 

Centros de Pesquisa, (4) os Programas de Pós-Graduação (PPGs), (5) os Comitês de 

Ética e (6) os Laboratórios de Pesquisa. Esta ação está concluída em seus aspectos 

regulatórios e que está em fase avançada de implementação no primeiro trimestre de 

2022. 

Quanto à reestruturação do sistema de pesquisa e pós-graduação da UP e 

institucionalização de padrões de excelência para projetos de curso de Pós-Graduação, 

a Câmara de Pós-Graduação vem atuando como arena deliberativa e formadora de 

consensos entre as várias unidades do SPG-UP, para cumprir os objetivos e diretrizes 

fixados no PDI. Dentre as principais ações já realizadas, destacam-se a aprovação pela 

CPGP: 

1. das diretrizes gerais da política institucional de pesquisa e pós-graduação, na 

forma de projeto de Resolução; 

2. do projeto de Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação; 

3. dos planos de ação dos comitês temáticos da CPGP. 

Esta ação está concluída em seus aspectos regulatórios de competência da 

CPGP-UP, aguarda manifestação do CONSEPE, no 1o quadrimestre de 2022, mas está 

em fase avançada de implementação provisória no primeiro trimestre de 2022.  
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Para estruturação da produção científica dos PPGs em redes de colaboração para 

gerar resultados mensuráveis na formação dos atores envolvidos e impactos positivos 

na comunidade científica e no desenvolvimento sustentável, a CPGP-UP finalizou a 

atualização de informações sobre Grupos de Pesquisa no Diretório de Grupos de 

Pesquisa do CNPq e iniciou a parametrização de diretrizes para a criação de novos 

grupos de pesquisa. Estas diretrizes já assumem, como prioridade, a prática de pesquisa 

orientada para problemas associados ao desenvolvimento sustentável. O cronograma 

da CPGP prevê a conclusão dessa atividade para 2022. Consideramos que esta ação 

está concluída em seus aspectos regulatórios e que em fase preparatória de 

implementação no primeiro trimestre de 2022. 

Quanto ao desenvolvimento de um corpo docente com múltiplas competências 

para desempenhar, com excelência, o ensino, a pesquisa e a extensão de Pós-

Graduação, a CPGP estabeleceu diretrizes no novo Regimento Geral dos PPGs que 

devem ser incorporadas no planejamento estratégico de cada um dos PPGs. A primeira 

versão do novo planejamento estratégico será concluída em 2022. Consideramos que 

esta ação está concluída em seus aspectos regulatórios e que está em fase avançada 

de implementação no primeiro trimestre de 2022. 

Quanto à necessidade de ampliar a integração entre os programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu e os cursos de Graduação, a decisão tomada e 

institucionalidade no novo regimento geral contempla todas as diretrizes inovadoras que 

induzem os PPGs a realizar (a) seminários integrados, (b) integração de agendas e 

pesquisadores dos grupos de pesquisa, (c) compartilhamento regular de informações no 

âmbito da CPGP-UP relativas a planejamento e ações em andamento. Consideramos 

que esta ação está concluída em seus aspectos regulatórios e que está em fase inicial 

de implementação no primeiro trimestre de 2022. 

Para assegurar impacto transformador da pesquisa nas atividades formativas de 

Graduação e de Pós-Graduação e aprimorar as formas de colaboração interna e externa 

e o impacto social da pesquisa realizada na UP, constatou-se que esse é um dos temas 

mais sensíveis de difíceis de mensuração. Por isso, a CPGP-UP instituiu um Comitê 

Temático encarregado de articular todas as ações relativas à avaliação de impacto. Tal 

comitê se orienta pelas diretrizes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), pelos objetivos institucionais da UP e vem promovendo estudos 

técnicos internos e com todas as unidades que integram o SPG-UP. Consideramos que 
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esta ação está concluída em seus aspectos regulatórios e que está em fase avançada 

de implementação no primeiro trimestre de 2022.  

Os dados a seguir apresentam o cenário da pós-graduação stricto sensu, por 

programas: 

 

Quadro – Dados dos Programas de Stricto Sensu 

Programa Alunos 

Mestrado 

Alunos 

Doutorado 

Defesas 

Mestrado 

Defesas 

Doutorado 

Projetos em 

andamento 

PPGAMB 10 34 7 5 6 

PPBGIOTEC 13 17 8 0 5 

PPGO 19 28 25 3 17 

PPGD 44 - 11 -  

PPGA 19 42 4 10  

Fonte: Secretarias de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

No âmbito dos grupos de pesquisa, o Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) da 

Capes demonstrava 7 grupos certificados atuantes em 2021. 

Com relação à articulação com a graduação, somente 1 dos 59 docentes do stricto 

sensu não tinha atividade de ensino, pesquisa ou extensão na graduação, pois ocupa 

cargo de alta gestão na instituição. De modo geral, as principais atividades nas quais os 

docentes do stricto sensu estavam inseridos eram sala de aula, TCC e iniciação 

científica. Destaca-se uma participação na extensão por 19% dos docentes, integrando 

ensino-pesquisa-extensão, conforme pode-se observar no quadro a seguir: 

 

Quadro – Inserção de Docentes do Stricto Sensu na Graduação 

Atividade Quantidade de docentes Percentual de Docentes 

Sala de aula 49 83% 

NDE 34 58% 

TCC 43 73% 

Extensão 11 19% 

Estágio 17 29% 

Iniciação Científica 39 66% 

Docentes sem inserção 1  

Fonte: Reitoria. Dados trabalhados a partir dor relatório Plano de Trabalho Individual dos Docentes (PTI) dos meses 
de maio e novembro/2021  

 

Quanto ao conceito dos programas, o conceito máximo é 5 e alguns níveis contam 

com conceito 4, conforme pode-se verificar no quadro a seguir: 
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Quadro - Conceito de Programas de Stricto Sensu implantados 

Programa Nível Conceito 

Administração Mestrado Acadêmico 4 

Doutorado Acadêmico 4 

Biotecnologia Mestrado Profissional 5 

Doutorado Profissional 5 

Direito Mestrado Profissional A 

Gestão Ambiental Mestrado Acadêmico 5 

Mestrado Profissional 5 

Doutorado Acadêmico 5 

Odontologia Mestrado Profissional 5 

Doutorado Acadêmico 4 

Fonte: Capes 

3.3.4. Indicador 3.4 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 
pesquisa ou iniciação científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento 

artístico e cultural  

A política de pesquisa e iniciação científica e inovação tecnológica, no PDI da UP, 

é executada por meio de grupos de pesquisas dos programas de stricto sensu, trabalhos 

de curso de graduação e pós-graduação stricto sensu, programa de iniciação científica 

e tecnológica, articulação com a extensão. 

O quadro a seguir apresenta os dados de projetos e professores envolvidos no 

Programa de Iniciação Científica em 2021, a partir do curso ao qual o docente está 

vinculado: 

 

Quadro – Projetos e professores envolvidos por curso 

Curso Projetos Professores 

Administração 9 8 

Biomedicina 3 2 

Ciências Biológicas 5 5 

Direito 21 16 

PPGAmb 1 1 

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 7 6 

Medicina 5 3 

Medicina Veterinária 2 1 

Nutrição 1 1 

Odontologia 14 10 

Relações Internacionais 3 3 

PPGBiotec 1 1 

Fonte: Coordenação do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica 

 

O quadro a seguir apresenta os dados de alunos e projetos por origem do curso 

do aluno: 
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Quadro – Projetos e alunos envolvidos por curso 

Curso Projetos Alunos 

Administração 2 2 

Biomedicina 2 2 

Ciências Contábeis 3 3 

Ciências Econômicas 3 4 

Comércio Exterior 2 2 

Direito 21 35 

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 12 15 

Engenharia de Produção 1 1 

Medicina 6 12 

Medicina Veterinária 3 4 

Nutrição 1 2 

Odontologia 13 14 

Relações Internacionais 4 6 

Pedagogia 1 1 

Fonte: Coordenação do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica 

 

Quanto aos resultados das pesquisas realizadas, o gráfico a seguir demonstra a 

evolução de publicações na base Scopus, desde 2010: 

 

Figura – Publicações na base Scopus 

 

Fonte: Scopus. Coleta realizada em 22.03.2022 

 

Observa-se um crescimento consistente da quantidade de produções publicadas 

na base Scopus durante a década, sendo que em 2021 a queda pode significar atraso 
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na divulgação das publicações das bases. Somente em 2021 foram publicados 88 

trabalhos, nas áreas, tipos de documentos e fontes financiadoras a seguir. 

 

Figura – Publicações na base Scopus por área do conhecimento

 

Fonte: Scopus. Coleta realizada em 22.03.2022 

 

Figura – Publicações na base Scopus por tipo de documento 

 

Fonte: Scopus. Coleta realizada em 22.03.2022 

 

Figura – Publicações na base Scopus por fonte financiadora

 

Fonte: Scopus. Coleta realizada em 22.03.2022 
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Verifica-se que a CAPES e o CNPq são os principais financiadores das pesquisas, 

seguidos de Fundação de Amparo à Pesquisa o Estado de São Paulo (FAPESP) por 

conta das parcerias em pesquisas, além de Fundação Araucária. Dentre as 88 

publicações há uma série de instituições de afiliações de coautores, como Universidade 

Federal do Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Universidade de São 

Paulo, entre outras. 

A base Web of Science, por sua vez, apresenta um total de 67 produções em 

2021, nas áreas a seguir:  

 

Figura – Publicações na base Web of Science por área 

 

Fonte: Web of Science. Coleta realizada em 22.03.2022 

 

Nesta base também ficam evidentes as parcerias de pesquisa realizadas pelos 

pesquisadores com universidades locais (UFPR e PUC-PR), além da USP e instituições 

como Hospital Pequeno Príncipe, Embrapa, Centro Médico Montefiore, BMRMED, 

Comunicação Paralímplica Brasileira, Hospotal Nossa Senhora das Graças, InNeuro, 

Instituto de Neurologia de Curitiba, entre outras instituições, demonstrando a interação 

universidade-empresa na realização das pesquisas. Tais parcerias aparecem de 

maneira um pouco mais fraca na base Scopus do que na Web of Science. 

Quando se analisa o impacto das publicações na base Web Of Science, obtém-

se o resultado a seguir, considerando o período de 2002 a 2021, ou seja, o estoque de 

citações da instituição: 
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Figura – Dados de citações de autores afiliados à UP no Web Of Science

 

Fonte: Web of Science. Coleta realizada em 22.03.2022 

 

A busca na do Scielo Citation Index para o ano de 2021 resultou em 32 trabalhos 

indexados, predominantemente em artigos (25), principalmente nas áreas de saúde e 

gestão e negócios, sendo as revistas com mais artigos: ABCD Arquivos Brasileiros de 

Cirurgia Digestiva São Paulo, Arquivos de Gastroenterologia, Brazilian Oral Research, 

Cadernos Ebape BR, Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia, Revista Brasileira 

de Oftalmologia. 

Já o Google Scholar, que lista resultados de todas as bases de publicações além 

de outros repositórios científicos, mostra um total de 739 publicações com afiliação da 

Universidade Positivo em 2021. 

3.3.5. Indicador 3.5 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 
extensão 

Na UP, a extensão contemplando ações multi e interdisciplinares, com 

participação dos diversos cursos, centros e escolas, e organiza-se em programas 

institucionais de extensão (PE) que se constitui num conjunto de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, integrados, para gerar impacto transformador na universidade e 

num determinado segmento da sociedade. A extensão curricular é ofertada associada a 
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programas institucionais de extensão, em 4 componentes curriculares institucionais e por 

meio de componentes específicos dos cursos. 

Semestralmente os docentes submetem projetos para os componentes 

institucionais de extensão, que são avaliados pelo Comitê de Extensão, formado pelos 

coordenadores de programas e a equipe de gestão da extensão. 

O quadro a seguir apresenta a quantidade de projetos, professores envolvidos e 

comunidade impactada para os projetos dos componentes curriculares institucionais, por 

programa: 

 

Quadro – Projetos, professores e Impacto na Comunidade da Extensão Curricular Institucional – 

por Programa 

Programa 
Professores Projetos Comunidade 

1S 2S 
Total 
Geral 1S 2S 

Total 
Geral 1S 2S 

Total 
Geral 

Comunidades tradicionais 3 3 6 3 3 6 460 2870 3330 

Instituições de ensino 4 2 6 6 2 8 747 160 907 

Instituições governamentais e 
Organismos internacionais 1 6 7 2 5 7 333 2075 2408 

População prisional 2 3 5 2 3 5 323 585 908 

Populações vulneráveis 6 6 12 7 8 15 381 880 1261 

Setor produtivo 13 14 27 14 20 34 3169 2003 5172 

Terceiro setor 3 5 8 3 5 8 1420 420 1840 

Total Geral 32 39 71 37 46 83 6833 8993 15826 

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Acadêmico 

 

O quadro a seguir apresenta a quantidade de projetos, professores envolvidos e 

comunidade impactada para os projetos dos componentes curriculares institucionais, por 

componente: 

 

Quadro – Projetos, professores, alunos e impacto na comunidade da extensão curricular 

institucional – por componente curricular 

Componente 

Professores Projetos Alunos Comunidade 

1 2 
Total 
Geral 1 2 

Total 
Geral 1 2 

Total 
Geral 1 2 

Total 
Geral 

Pesquisa 
aplicada e meio 
ambiente 8 10 18 9 10 19 428 806 1234 313 2655 2968 

Pesquisa e 
sociedade 11 12 23 12 15 27 1032 1556 2588 3255 4436 7691 

Projeto de 
inovação 5 10 15 6 12 18 621 948 1569 1579 1330 2909 

Projeto 
empreendedor 8 7 15 10 9 19 1047 426 1473 1686 572 2258 

Total Geral 32 39 71 37 46 83 3128 3736 6864 6833 8993 15826 

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Acadêmico 
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O quadro a seguir apresenta os projetos desenvolvidos, por programa e 

componente curricular: 

 

Quadro – Projetos da Extensão Curricular Institucional 

Componente/Projeto Programa 

PESQUISA APLICADA E MEIO AMBIENTE 

A Promoção da Conservação e da Biodiversidade no Paraná Terceiro setor 

Análise de emissões acústicas veiculares aplicadas a motocicletas Setor produtivo 

Descarte correto de medicamentos nas regiões atendidas pela Unidade Básicas 
de Saúde CLAIR PAVAN, do município de Londrina 

Instituições governamentais e 
Organismos internacionais 

Elaboração de diagnóstico sobre a situação atual dos resíduos urbanos proposta 
de alternativas para coleta e tratamento desses resíduos no Município de Peabiru 

Instituições governamentais e 
Organismos internacionais 

Especismo, excepcionalismo e direitos dos animais: tratamento de animais 
abandonados 

Terceiro setor 

Estudo do  aproveitamento de resíduos das farinheiras de Guaraqueçaba na 
elaboração de novos produtos. Ação para o aumento de geração de renda na 
comunidade 

Comunidades tradicionais 

Gestão de resíduos da produção de ostras nativas em manguezais da Área de 
Proteção Ambiental de Guaratuba (APA de Guaratuba) 

Setor produtivo 

Identificação de Problemas de disposição de resíduos e Soluções Baseadas em 
Economia Circular no setor Industrial de Curitiba  

Setor produtivo 

Jardins comestíveis, hortas urbanas e compostagem: a criação de alternativas 
sustentáveis para a produção hortaliças em uma instituição de lares sociais para 
crianças e adolescentes. 

Terceiro setor 

Mapeamento de impactos ambientais para moradias vulneráveis em Curitiba Populações vulneráveis 

Monitoramento participativo da qualidade ambiental na Comunidade 
Remanescente Quilombola do Feixo (Lapa): vivências e sensibilização ambiental 

Comunidades tradicionais 

Produção de horta e de adubo orgânico a partir de descarte de alimentos - 
Compostagem e vermicompostagem 

Instituições de ensino 

Propostas de gestão de resíduos gerados por uma empresa do segmento de 
vestuário a partir do escopo da política nacional de resíduos sólidos 

Setor produtivo 

Proteção de animais Terceiro setor 

Reaproveitamento integral dos alimentos Instituições de ensino 

Sustentabilidade alimentar em comunidades carentes Populações vulneráveis 

Sustentabilidade como ferramenta para inclusão social em comunidades 
vulneráveis 

Populações vulneráveis 

PESQUISA E SOCIEDADE 

A contação de Histórias como resgate de vida: Agentes de solidariedade Populações vulneráveis 

A educação como fruto de uma atuação coletiva na escola estadual Dário 
Velozzo 

Instituições de ensino 

Acesso à Educação para Crianças em Tratamento no Hospital Pequeno Príncipe Setor produtivo 

Ações de apoio às comunidades ribeirinhas tradicionais da baía de Guaratuba, 
PR 

Comunidades tradicionais 

Coletivo e feminino: direito e equidade em comunidades tradicionais Comunidades tradicionais 

Democracia, transparência pública e controle social 
Instituições governamentais e 
Organismos internacionais 

Ecoturismo de base comunitária na Área de Proteção Ambiental de Guaratuba, 
PR. 

Comunidades tradicionais 

Educomunicação e documentário: produção de vídeos com alunos do Ensino 
Médio 

Instituições de ensino 

Educomunicação, identidade e fake news: produção de programas de 
áudio/vídeo com alunos do Ensino Médio  

Instituições de ensino 

Empregabilidade de jovens infratores pós reclusão População prisional 

Identidades da terceira idade no Brasil Terceiro setor 

Lideranças comunitárias urbanas e desenvolvimento sustentável Populações vulneráveis 

Lideranças comunitárias urbanas e exercício da cidadania Populações vulneráveis 

Modos de mostrar: estratégias expográficas aplicadas ao enfrentamento da 
estigmatização social. 

Terceiro setor 

Obstáculos de acesso à renda no Município de Peabiru 
Instituições governamentais e 
Organismos internacionais 
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Componente/Projeto Programa 

Organização comunitária: criando espaços para a democracia deliberativa Populações vulneráveis 

Povos Originários do Brasil: a presença da cultura e da diversidade na formação 
da sociedade brasileira. 

Comunidades tradicionais 

Práticas de planejamento financeiro pessoal, negócios e sustentabilidade nas 
escolas públicas de Curitiba 

Instituições de ensino 

Sobrevivência das companhias de teatro no contexto atual de pandemia Setor produtivo 

Territórios de carrinheiros em Curitiba: reconhecendo suscetibilidades e 
possibilidades  

Populações vulneráveis 

Última gota: redução das violências baseadas em gêneros e sexualidades Populações vulneráveis 

Unidades de socioeducação mais humanizadas População prisional 

What’s Up - Inglês para uma sociedade mais igual Terceiro setor 

PROJETO DE INOVAÇÃO 

(Eco)inovações em indústrias alimentícias, metalmecânicas e em um novo 
negócio de alimentação 

Setor produtivo 

A Arte como uma metodologia inovadora de ensino Instituições de ensino 

Ação Social Universitária inovadora para populações vulneráveis. Populações vulneráveis 

Aplicações e oportunidades do uso de um avião-satélite no estado do Paraná Setor produtivo 

Desenvolvimento de Soluções de Inovação em Benefícios de Empresas e 
Cidadãos 

Setor produtivo 

Design de serviços aplicados à comunicação da cultura empresarial e ao 
desenvolvimento da carreira profissional 

Setor produtivo 

Design Estratégico e inovação para empresas do setor produtivo  Setor produtivo 

Design thinking de serviços aplicados à comunicação da cultura empresarial e ao 
desenvolvimento da carreira profissional 

Setor produtivo 

Inovação aberta em colaboração com Volvo, Bosch, Renault, Neodent-
Straumann e Electrolux 

Setor produtivo 

Inovação de produtos e processos em colaboração com a Volvo, Neodent, 
Renault, Electrolux, Bosch, Novozymes, Aker Solutions e RAC Engenharia 

Setor produtivo 

Inovação em comércio de artesanato para o contexto pós-covid Setor produtivo 

Inovação em produtos, serviços e experiências em Home Care para pacientes 
com câncer 

Setor produtivo 

Inovações para o consumo da Arte de Rua Populações vulneráveis 

Mídias audiovisuais para microempreendedores individuais e empreendedores 
informais 

Setor produtivo 

Soluções de design de serviços para uma empresa de painéis de MDF em um 
cenário pós-pandemia 

Setor produtivo 

Soluções para preservação do bugio e de seu habitat: Projeto Guariba Seguro Terceiro setor 

WAP Academy: inovação no pré e pós-serviço e treinamento  Setor produtivo 

WAP Casa Inteligente: inovação para o segmento de casas inteligentes e IoT Setor produtivo 

PROJETO EMPREENDEDOR 

Aprender a Empreender Setor produtivo 

Aprimoramento de modelo de negócios de quatro restaurantes curitibanos Setor produtivo 

Caminhos do Peabiru 
Instituições governamentais e 
Organismos internacionais 

Desenvolvimento de modelos de negócios Setor produtivo 

Desenvolvimento empresarial de pequenos negócios de design autoral Setor produtivo 

Empreendedorismo para mulheres privadas de liberdade População prisional 

Empreender em Peabiru 
Instituições governamentais e 
Organismos internacionais 

Filhos da Terra Setor produtivo 

Fortalecimento de modelos de negócio de negócios locais de Curitiba  Setor produtivo 

Identificação de problemas e Incremento de expansão para Bares de Rock frente 
à pandemia 

Setor produtivo 

Identificação de problemas e soluções baseadas em economia circular na área 
de comércio exterior 

Setor produtivo 

Laboratório de Empreendedorismo Setor produtivo 

Mudanças organizacionais, desenvolvimento discente e transformação para a 
sustentabilidade por meio de Planos de negócios 

Setor produtivo 

O pensamento sistêmico aplicado a um projeto empreendedor orientado uma 
empresa do setor editorial por meio do Design estratégico 

Setor produtivo 
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Componente/Projeto Programa 

Plano de negócio para microempreendedores individuais e empreendedores 
informais 

Setor produtivo 

Pré-aceleração de Startups do Vale do Pinhão em Estágio Inicial de 
Empreendimento 

Setor produtivo 

Sustentabilidade sindical  
Instituições governamentais e 
Organismos internacionais 

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Acadêmico 

 

O quadro a seguir apresenta a quantidade de alunos matriculados por semestre 

na extensão curricular institucional: 

 

Quadro – Alunos matriculados por curso e semestre 

Cursos 1S 2S Total Geral 

Administração  251 25 276 

Arquitetura e urbanismo  9 51 60 

Biomedicina  85 101 186 

Ciência da computação  19 83 102 

Ciências contábeis  238 46 284 

Ciências econômicas  170 33 203 

Comércio exterior  125 44 169 

Comunicação social - hab. Publicidade e propaganda 6 1 7 

CST em análise e desenvolvimento de sistemas 107 161 268 

CST em design de interiores  34 34 

CST em estética e cosmética 149 50 199 

CST em fotografia  17 17 

CST em gastronomia 27 52 79 

CST em jogos digitais 28 14 42 

CST em marketing 41 31 72 

CST em mecatrônica industrial  11 11 

CST em pilotagem profissional de aeronaves 46 47 93 

CST em radiologia 51 10 61 

Design  64 152 216 

Design de moda  37 97 134 

Design visual  26 61 87 

Direito  539 537 1076 

Educação física  168 81 249 

Educação física (licenciatura) 11 10 21 

Enfermagem  99 332 431 

Engenharia civil  14 68 82 

Engenharia de bioprocessos e biotecnologia  3 5 8 

Engenharia de computação  26 61 87 

Engenharia de energia  5  5 

Engenharia de produção  65 105 170 

Engenharia de software  14 14 28 

Engenharia elétrica  43 48 91 
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Cursos 1S 2S Total Geral 

Engenharia mecânica  5 182 187 

Fisioterapia   152 152 

Jornalismo  59 59 118 

Medicina   197 197 

Medicina veterinária  186 340 526 

Nutrição  27 96 123 

Pedagogia (licenciatura) 53 1 54 

Psicologia  60 34 94 

Publicidade e propaganda  84 81 165 

Relações internacionais  147 144 291 

Sistemas de informação  41 68 109 

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Acadêmico 

 

Na extensão específica, o NDE seleciona os projetos a serem vinculados aos 

componentes curriculares e o presidente cadastra-os no Sistema de Gestão da Extensão 

– SIGEX. O quadro a seguir apresenta a quantidade de alunos matriculados por 

semestre na extensão curricular específica de cada curso: 

 

Quadro – Projetos, professores e impacto na comunidade da extensão curricular específica por 

curso– por programa 

 Professores Projetos Alunos 
Comunidade 
impactada 

Programa 1S 2S 
Total 
Geral 1S 2S 

Total 
Geral 1S 2S 

Total 
Geral 1S 2S 

Total 
Geral 

Instituições de ensino 4 2 6 4 1 5 237 55 292 640 50 690 

Instituições governamentais e 
Organismos internacionais 7 9 16 7 8 15 159 185 344 21946 2152 24098 

População prisional 2 1 3 2 1 3 86 44 130 483 480 963 

Populações vulneráveis 10 2 12 3 2 5 288 69 357 271 150 421 

Setor produtivo 2  2 2  2 83  83 40  40 

Terceiro setor 2  2 2  2 108  108 355  355 

Total Geral 27 14 41 20 12 32 961 353 1314 23735 2832 26567 

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Acadêmico 

 

A seguir são apresentados os projetos da extensão específica: 

 

Quadro – Projetos e resultados da extensão específica de curso 

Nome do projeto 
Número 

de alunos 

Número de 
pessoas da 
comunidade 

Número de 
pessoas 

impactadas 

A efetividade da conciliação e da mediação no CEJUSC/CIC 15 27 500 

Acesso à Justiça na Vila Uberlândia  13 1 0 

As mulheres presas na Penitenciária de Piraquara/PR e o direito à prisão 
domiciliar 

31 1 3 

Construindo diretrizes para a reparação por danos extrapatrimoniais em 
casos de violência familiar 

37 30 20000 
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Nome do projeto 
Número 

de alunos 

Número de 
pessoas da 
comunidade 

Número de 
pessoas 

impactadas 

Construindo práticas restaurativas no Fórum Descentralizado da Cidade 
Industrial: análise da implantação do “Projeto de Aplicação de Justiça 
Restaurativa no CEJUSC 

26 1 600 

Consumidor e relações de consumo: entendendo os seus direitos  24 1 500 

Consumo consciente, uso seguro e descarte correto 48  55 

Desjudicialização e serviço público: aproximando o cidadão da Administração 
Pública 

19 1 31 

Horizontes na execução trabalhista 22 30 15 

Microbiologia em foco: ações educativas sobre o impacto dos 
microrganismos na promoção da saúde  

72  90 

O  acesso  à  justiça  no  âmbito  dos  Juizados  Especiais  Cíveis  Estaduais  
de Curitiba-PR. 

16 2 300 

O conceito de saúde única aplicado ao controle populacional de cães e 
gatos: conscientização dos cidadãos de Curitiba em uma abordagem 
multidisciplinar 

99 99 241 

O papel da Nutrição e da Gastronomia nas alergias, intolerâncias e restrições 
alimentares. 

176 30 30 

Patronato Londrina – Liberdade à serviço da comunidade 55 6 480 

Projeto de extensão para aplicação da biotecnologia ambiental no 
desenvolvimento tecnológico e ambiental do setor produtivo.  

28 1 20 

Reconstrução de diálogos na saúde quebrada – ODS3 - direitos humanos, 
saúde e jovens do Parolin 

60 30 300 

Teorias e Práticas do Ensino Fundamental – Proposta multidisciplinar de 
dinamização educativa do recreio e/ou intervalo escolar  

55 1 250 

Teorias e Práticas na Educação Infantil – Espaço Eco Mirim: ressignificação 
da infância para o desenvolvimento sustentável   

55  200 

Uso de ferramentas da qualidade para a solução de problemas na indústria 
de biotecnologia 

55 1 20 

Vulnerabilidade e emancipação humana: uma intervenção de cientistas da 
Educação   

55  100 

 Horizontes na execução trabalhista  22  15 

A efetividade da conciliação e da mediação no CEJUSC/CIC 15  500 

Ateliê integrado de Urbanismo e Paisagismo IV: uso de índices e indicadores 
para crises urbanas contemporâneas. 

30  6 

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Acadêmico 

 

Destaca-se que nem todos os cursos integralizaram a curricularização da 

extensão no limite dos 10% da carga horária, pois a estratégia de implantação foi iniciar 

a extensão institucional e aos poucos inserir as específicas de curso, até completar o 

percentual mínimo em 2023. 

3.3.6. Indicador 3.6 Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a 

produção acadêmica docente 

A política de pesquisa e inovação inclui ações de suporte à publicação dos 

docentes com incentivo à transformação de trabalhos de conclusão de curso em 

publicações em congressos e revistas científicas, concessão de carga horária e 

financiamento para a orientação de projetos de iniciação científica, carga horária 

dedicada à pesquisa nos programas de stricto sensu. 

Além disso, a Cruzeiro do Sul Educacional conta com revistas compartilhadas 

entre as instituições, como a Revista Pluri e a Revista Rencima. 
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Desta forma, os resultados de tais políticas são equivalentes aos apresentados 

na seção 3.3.4. 

3.3.7. Indicador 3.7 Política institucional de acompanhamento dos egressos 

O acompanhamento do egresso ocorre por meio dos seguintes projetos 

institucionais: 

• Trajetória ocupacional dos egressos do ensino superior: projeto 

desenvolvido pelo Centro de Pesquisa Jurídica e Social da Universidade 

Positivo (CPJUS) em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica e 

Aplicada (IPEA), realiza o cruzamento dos dados do egresso com 

informações da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do 

Trabalho (RAIS), Cadastro Nacional de Informações Sociais do Instituto 
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Nacional do Seguro Social (CNIS/INSS) e Cadastro do Microempreendedor 

Individual do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

(CMEI/MICS). 

• Sempre Positivo: pesquisa qualitativa com o egresso realizada por meio de 

link permanente no site da UP, com o objetivo de coletar a percepção do 

egresso sobre seu processo formativo e a instituição, de modo geral. 

• Alumni Linkedin: ferramenta disponível na plataforma para coleta de 

informações sobre os usuários que informaram vínculo de formação com a 

instituição. 

O Relatório de Gestão de Curso elaborado pelo Departamento de Regulação e 

Supervisão (DRS) com base na coleta de informações via formulário Google respondido 

por todos os coordenadores de curso apresenta informações sobre o acompanhamento 

de egressos, na forma listada a seguir: 

 

Figura - Ações de acompanhamento de egressos nos cursos 

 
Fonte: Relatório de Práticas de Gestão de Cursos, 2019 

 

O quadro a seguir apresenta os cursos que realizaram cada tipo de ação: 

 

Quadro - Ações de acompanhamento e relacionamento com egressos 

Pesquisa com egresso 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas, Comércio Exterior, CST em Pilotagem Profissional de Aeronaves, Engenharia de 
Bioprocessos e Biotecnologia, Medicina, Pedagogia, Psicologia 

Participação de egressos em projetos do curso 

Arquitetura e Urbanismo, CST em Pilotagem Profissional de Aeronaves, Direito, Enfermagem, 
Engenharia Civil, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia de Produção, Fisioterapia, 
Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Psicologia,  

Participação de egressos em bancas julgadoras de TCC e outros 

Ciências Contábeis, Design - Bacharelado, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia de 
Bioprocessos e Biotecnologia, Publicidade e Propaganda,  
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Participação de egressos como palestrante 

Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Sistemas de 
Informação, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio 
Exterior, CST em Pilotagem Profissional de Aeronaves, CST em Gestão de Recursos Humanos, CST 
em Estética e Cosmética, CST em Gestão Financeira, CST em Logística, CST em Marketing, CST em 
Processos Gerenciais, CST em Gestão Comercial,  

Evento específico para egressos 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Comércio Exterior, Enfermagem, 
Engenharia Civil, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda,  

 

Algumas boas práticas são destacadas a seguir: 

• O curso de Psicologia tem como prática o Espaço do Egresso, com 

regulamento específico para desenvolvimento profissional que resulta em 

atividades de educação continuada, encaminhamento de pacientes por 

convênio e outras atividades de relacionamento permanente. 

• O curso de Direito oferece oportunidade de participação na Incubadora de 

Escritórios de Advocacia. 

• No curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia há aproximação 

com egressos por meio de pesquisas no Mestrado em Biotecnologia pelos 

egressos mestrandos, atuação em projetos de extensão e até na Mostra 

de Profissões. 

• O curso de Fisioterapia apresenta várias ações de aproximação do egresso 

por meio de sua participação como palestrantes em disciplinas de 

graduação e ministrante de módulos de pós-graduação. 

• O curso de Nutrição conta com egressos atuantes em módulos de pós-

graduação, palestrante em cursos de graduação, participação em projetos 

de extensão e na publicação de um manual de receitas. 

• Os cursos de Jornalismo e Pedagogia possibilitam a participação de 

egressos em projetos de extensão. 

• Os cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda realizaram evento de 

comemoração dos 20 anos do curso, com atividade específica para 

egressos. No curso de Publicidade e Propaganda foi aberta a cápsula do 

tempo com as “Cartas para o Futuro” escritas pelos concluintes de 2014. 

 

Trajetória ocupacional dos egressos 

 

Em 2018 foi realizado o estudo preliminar comparando-se egressos dos cursos 

de Engenharias (2004 a 2016), Direito e Medicina (2010 a 2016).  
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Em número de profissionais, o gráfico mostra uma tendência de crescimento nos 

cursos de engenharia e direito, sendo que o crescimento mais expressivo aconteceu no 

curso de direito, enquanto o curso de medicina apresentou uma estabilidade entre 

2010/12 e 2013/15. 

Os gráficos a seguir apresentam os resultados da pesquisa: 

 
Gráfico - Quantidade de egressos dos cursos de Engenharias, Direito e Medicina 

 

Fonte: CPJUS (Trajetória ocupacional dos egressos) 
 

No que se refere a sexo, idade, estado civil, nacionalidade e necessidades 

especiais, o perfil social dos graduados dentro de cada uma das profissões é 

relativamente constante, se alterando pouco ao longo do tempo. Já entre as distintas 

profissões, as diferenças principais são: i) o perfil de direito é mais feminino e mais jovem; 

ii) o perfil de medicina é mais equilibrado em termos de sexo e possui mais solteiros; iii) 

o perfil de engenharias é mais masculino, com mais casados/separados e com um pouco 

mais de idade. 

Quando comparados o assalariamento dos egressos dos três cursos, pode-se 

observar que para os profissionais das engenharias a proporção é muito maior de 

graduados assalariados (algo em torno de 70% e 80% deles, independentemente do 

tempo de carreira), enquanto medicina o assalariamento ocorre em uma proporção 

menor de graduados (por volta de 40%). No que se refere aos profissionais do direito, o 

assalariamento é uma realidade para algo entre 40% e 50% dos graduados, porém esse 

número se altera de acordo com o tempo de carreira, por exemplo, em meio aos 

graduados de 2013/15, apenas 29,9% conseguem se assalariar logo de saída (muito 

abaixo dos 42-43% de antes). 

O salário no mercado de trabalho destes profissionais varia de acordo com o 

tempo de carreira, no qual, os profissionais de direito possuem o menor salário de 
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entrada (R$ 3,50 mil-R$ 5,00 mil), seguido pelos profissionais da engenharia (R$6,20 

mil) e os profissionais de medicina possuem o maior valor, sendo o único que o salário 

de entrada aumentou de R$ 11,32 mil em 2007/09, para R$ 14,02 mil em 2013/15.  

No curso de direito, apesar dos egressos mais antigos apresentarem aumento de 

salário conforme o tempo de carreira, os egressos de 2010/12 apresentaram uma 

diminuição no salário em 2016. Já no curso de medicina, conforme aumenta o tempo de 

carreira, não necessariamente aumenta o salário e no curso de engenharia, os egressos 

mais antigos que conseguem se manter empregados, o salário aumenta com o tempo 

de carreira. 

Quanto a região de emprego, no curso de direito os profissionais tendem a 

ingressar no mercado de trabalho da própria região metropolitana de Curitiba, no curso 

de medicina, os profissionais se mostram mais propensos a procurar seu primeiro 

emprego fora da região metropolitana de Curitiba (entre 31% e 38% dos graduados) e 

os profissionais das engenharias, eles tendem a ingressar no mercado de trabalho da 

própria região metropolitana de Curitiba. Os profissionais das três áreas, ao avançar na 

carreira, tendem a sair um pouco mais, se empregando em outras regiões do país. 

O primeiro emprego dos profissionais do direito quase nunca se refere a uma 

ocupação da área jurídica (77% e 90%), entretanto, nos anos seguintes da carreira, 

aumenta a proporção de profissionais que consegue uma ocupação tipicamente jurídica. 

No que diz respeito aos profissionais da medicina, ocorre exatamente o contrário, o 

primeiro emprego está quase sempre calcado na utilização dos conhecimentos 

adquiridos na universidade (entre 80% e 88% das vezes). No que concerne aos 

profissionais das engenharias, entre 50% e 56% das vezes, o primeiro emprego refere-

se a uma ocupação própria da área. A exceção parece ser a coorte mais recente 

(egressos de 2013/15), atingida clara e incisivamente pela atual crise econômica. 

Com relação ao setor de emprego, os profissionais de direito iniciam sua trajetória 

no setor privado da economia (especialmente no segmento de serviços prestados a 

empresas e famílias), no que diz respeito aos profissionais da medicina, o primeiro 

emprego está frequentemente nos serviços sociais, já os profissionais das engenharias, 

o primeiro emprego está quase sempre no setor privado da economia (em particular, na 

indústria extrativa e de transformação, seguida dos serviços urbanitários e empresariais) 
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Sempre Positivo 

 

A seguir são resumidos os principais resultados de pesquisas com egresso 

realizadas pelos cursos de forma isolada em 2018, 2019 e 2020: 

 

Odontologia: A pesquisa foi realizada por meio de um trabalho de conclusão de 

curso em 2020, orientado por docente do curso. “De 602 e-mails enviados obteve-se 

retorno de 113 (18,77%), sendo a maioria gênero feminino (79,6%), faixa etária 26 a 30 

anos (50%), atuando no Paraná (88,6%). Noventa dos 113 correspondentes fizeram 

especialização, 18 (15,9%) mestrado e 7 (6,2%) doutorado, porém a análise estatística 

não relacionou a continuidade nos estudos com satisfação profissional pessoal. Nota-se 

que quanto maior o tempo de formação, maior é o ganho médio mensal, 

consequentemente maior a satisfação financeira, onde egressos com ganhos de 

1.000,00 a 6.000,00 são parcialmente realizados, e profissionais com ganho maior que 

6.000,00 são profissionalmente realizados. O reconhecimento do curso de Odontologia 

pela Universidade Positivo foi classificado como bom (56,1%), ruim (26,3%) e ótimo 

(17,5%). A análise estatística foi realizada utilizado o programa estatístico Jamovi (The 

jamovi project (2020) Jamovi (Version 1.2) [Computer Software]) com nível de 

significância de 5%.” (Helloisa Sara Barreiros; Luiz Fernando de Oliveira; Flávia Sens 

Fagundes Tomazinho). 

 

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia: A coordenação do curso realiza 

acompanhamento dos 61 egressos até 2019, e obteve dados de 50 egressos. Destes, 

37 egressos conseguiram ocupação na área de atuação em menos de 6 meses após a 

conclusão do curso, sendo que 18 (48,6%) estavam contratados antes ou assim que 

concluíram o curso. Em relação aos estudos, 19 cursaram ou estão cursando mestrado, 

1 está cursando doutorado e 2 estão fazendo outro curso de graduação. Considerando 

as atividades descritas pelos egressos na pesquisa, a coordenação conclui que todos 

que estão atuando na área (70,5%) realizam atividades aderentes às competências do 

egresso, uma vez que mesmo não estando trabalhando diretamente com 

microrganismos ou agentes biológicos, se encaixam nessas atividade descritas no PPC: 

“Coordena e supervisiona equipes de trabalho; realiza pesquisa científica e tecnológica 

e estudos de viabilidade técnico-econômica; executa e fiscaliza obras e serviços 
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técnicos; efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em sua 

atuação, considera a ética, a segurança e os impactos socioambientais.” 

 

Medicina: A pesquisa foi realizada ao final de 2018 utilizando formulário Google. 

Dos 513 egressos foram obtidas 135 respostas. Houve maior proporção de participantes 

do sexo feminino (n=75; 55,6%). A idade média foi de 25,21 anos, 60,74% são solteiros 

e 66,6% residem e trabalham na cidade de Curitiba ou arredores. Setenta e dois ex-

alunos (53,3%) consideraram sua formação acadêmica ótima, e 63 (46,7%) a 

consideraram boa. A grande maioria (n=113; 83,7%) fez residência médica ou 

especialização e atua como generalista nas cinco grandes áreas da medicina: clínica 

médica (23,89%), cirurgia geral (18,58%), ginecologia e obstetrícia (13,27%), pediatria 

(8,84%), e medicina da família e comunidade (5,31%). Após o término da residência 

médica, todos sentiam-se seguros para praticar a medicina sem supervisão. Onze 

(8,14%) já tem mestrado concluído, dois egressos (1,48%) têm doutorado concluído, e 

um (0,74%) tem pós-doutorado. Grande parcela acha importante o aprimoramento 

técnico e a atualização dos conhecimentos através da participação em congressos 

(82,2%) e da leitura de revistas cientificas indexadas. A principal fonte de renda de todos 

é oriunda do exercício da medicina, sendo que 84,4% tinham um ou mais vínculos 

empregatícios nos setores público e/ou privado, e apenas 7,4% atuavam exclusivamente 

no consultório particular. Nenhum egresso havia abandonado a medicina, e 91,85% 

estavam satisfeitos com a escolha da profissão. 

 

Pilotagem Profissional de Aeronaves: A pesquisa foi realizada em 2019, 

utilizando formulário Google. Do total de 130 egressos, foram obtidas 37 respostas. Os 

respondentes situam-se na faixa etária de 20 a 34 anos (94,5%), sendo a maior parte 

(45,9%) entre 25 e 29 anos. A pesquisa fez parte da dissertação de mestrado do 

coordenador do curso e uma das questões fundamentais foi a comparação entre a 

importância das competências para a formação profissional e para a empregabilidade 

(soma de muito importante e extremamente importante) e quão desenvolvidas foram 

durante o curso (muito desenvolvidas/extremamente desenvolvidas). O foco foram 

competências de solução de problemas, comunicação, técnico/profissional, social e 

cognitiva/conhecimento. Os respondentes apontaram que essas competências são 

muito importantes e extremamente importantes (acima de 90%) mas que há um gap no 
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desenvolvimento durante o curso (próximo a 54% na soma de muito/extremamente 

desenvolvidas). 

 

Biomedicina: A pesquisa foi realizada em 2019 via formulário Google, obtendo 

44 respostas de concluintes entre 2015 e 2018. Desse total, 97% tem habilitação em 

análises clínicas e patologia clínica. 77% tem registro ativo no Conselho Regional de 

Biomedicina, 100% cursaram algum tipo de pós-graduação após a conclusão do curso, 

sendo 4,5% em nível de doutorado, 22,7% em mestrado (concluído ou em andamento) 

e 4,5% em residência. No momento da pesquisa, 68% estavam empregados, sendo que 

do total apenas 7% não atuam na área de formação. A quase totalidade enxerga o 

mercado de trabalho como muito acirrado e exigente, com baixa remuneração. 

 

Publicidade e Propaganda: A pesquisa foi realizada em 2018 com formulário 

Typeform. Foram obtidas 463 respostas de um total de 1626 egressos (28,4%). Destes, 

54,4% fizeram especialização, 6% fizeram mestrado, 2 pessoas concluíram doutorado e 

10% foram para outra graduação. Do total de respondentes, 68,7% trabalham em 

empresas de comunicação, sendo 29% analistas, 16% diretores, 14% coordenadores e 

10% gerentes. Ainda, 28,3% são sócios ou donos das empresas. Quanto à faixa salarial 

líquida, 14,78% assinalaram mais de R$9,000 ao mês, 59,2% entre R$1.000 e R$5.000 

e 22% acima de R$5.000 e R$9.000 ao mês. Os que não atuam na área foram 

questionados se os conhecimentos são úteis, sendo que 22,5% afirmaram que sim. Os 

egressos são bastante internacionalizados: 39,5% tiveram alguma experiência no 

exterior (moram, moraram, estudaram, trabalharam ou viajaram). Uma das perguntas 

abertas questionava o que o respondente achava que o mercado de trabalho iria exigir 

do profissional nos próximos anos, sendo que as palavras mais repetidas foram digital, 

criatividade, inovação, atualização, tecnologia, multidisciplinar e tendências. 

 

Ciências Biológicas: A pesquisa foi realizada em 2019, utilizando formulário 

Google. Do total de 426 egressos, foram registradas 242 respostas (56,08% dos 

egressos) de bacharelado, licenciatura e ambos. A seguir as principais características 

dos respondentes: 7% residem fora do Brasil, 22% têm registro no CRBIO. 50% deram 

continuidade à formação com especialização, 29,33% fizeram mestrado e 15,7% 

concluíram doutorado, nas áreas principais de educação, gestão ambiental, genética, 

ecologia e conservação, botânica, biotecnologia, zoologia e biologia molecular. Em 
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relação à empregabilidade, 70% estão empregados atualmente, sendo que 30,5% atuam 

na área de educação (básica e superior), 7,2% em institutos de pesquisa, 2,6% em 

consultoria, 1,6% em ONGs e 32,6% em áreas fora da biologia. 95% avaliam o curso 

como ótimo ou muito bom e não houve avaliação do curso como péssimo. A avaliação 

do corpo docente obteve avaliação idêntica. 61% dos egressos assinalaram que o curso 

atendeu as expectativas e a 36% apontaram que superou as expectativas. 

 

Pedagogia: A pesquisa do curso de Pedagogia ainda está em andamento via 

formulário Google e obteve, até o momento, 27 respostas, sendo que todos os 

respondentes concluíram o curso há no máximo 5 anos. Há egressos das duas unidades 

(OSO e ECO) e modalidades (EAD e presencial). Os resultados apontam que 63% das 

respondentes atuam na área de formação, 37% já estava inserida no mercado de 

trabalho ao concluir o curso e 25,9% ainda busca colocação profissional. Do total, 51,8% 

trabalham 40 horas ou mais. Quanto ao vínculo empregatício, 22,2% são servidores 

públicos e 51,9% atuam via CLT. Quanto à realização profissional, 44% sente-se 

realizado e 40,7% parcialmente realizado com sua profissão. Os percentuais de 

realização econômica são bem menores (22% para realizado e 44,4% para parcialmente 

realizado), sendo que 22% assinalaram renda entre 1 e 3 salários mínimos e 30% renda 

entre 3 e 6 salários mínimos. Quanto à avaliação da formação acadêmica, 96,3% avaliam 

como ótima ou boa, mas o reconhecimento pelo mercado de trabalho foi apontado como 

ótimo ou bom por 74,5% das respondentes. 59,3% consideram que o curso promoveu a 

aprendizagem e competências necessárias para a atuação profissional, sendo que as 

competências apontadas como mais importantes foram conhecimento teórico, aplicação 

do conhecimento teórico e ética. Quanto às atividades de formação que mais 

contribuíram para a atuação no mercado de trabalho, as egressas apontaram as 

disciplinas teóricas e práticas, estágios e atividades interdisciplinares. A continuidade 

dos estudos após a conclusão do curso foi apontada por 74,7% das respondentes, sendo 

55,5% em nível de especialização, 7% em nível de mestrado e 7% em nível de 

doutorado. 

 

Arquitetura e Urbanismo: A pesquisa foi realizada em 2018 e abrangia alunos e 

egressos para o planejamento estratégico do curso. Foi realizada por meio de grupos 

focais conduzidos por concluintes do curso de Psicologia. Foram obtidas 37 respostas 

dos egressos, com os seguintes resultados: 94,6% já trabalharam ou trabalham na área, 
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mais de 65% acharam o primeiro e o segundo ano fácil e muito fácil, 64,9% acharam o 

terceiro ano muito difícil e 32,4% difícil e menos de 80% acharam difícil o quarto e quinto 

ano. Em torno de 50% acharam o volume e a forma de cobrança acima do necessário 

no terceiro ano e 86,5% responderam que o volume de atividades é mais difícil do que a 

capacidade técnica neste período. As observações qualitativas mais relevantes foram a 

necessidade do curso se adequar às exigências do mercado com mais 

multidisciplinaridade, projetos mais reais especialmente sobre as etapas de uma obra e 

nível de cobrança e exigência das avaliações compatíveis com o contexto das disciplinas 

e nível de conhecimento construído durante o curso.  

 

Psicologia: A pesquisa foi realizada ao final de 2017 com egressos de 2012 a 

2017, com 142 respondentes, cujos resultados foram tabulados em 2018. A maioria 

mulheres (82%), faixa etária predominante entre 20 e 30 anos (57,7%), casados (54,9%). 

Do total de respondentes, 80% estavam atuando na área, principalmente em clínica 

(78,9%) e organizacional (22%), sendo ainda que 75% atuam como autônomos. Quanto 

à inserção no mercado de trabalho, 47% apontaram que tiveram facilidade ou já estavam 

inseridos quando se formaram. O tempo de inserção no mercado de trabalho 

predominante foi de até 1 ano (57%) e apenas 19% ultrapassaram esse período. 

Analisando a faixa salarial dos egressos, percebe-se uma evolução positiva ao longo dos 

anos, sendo que egressos dos anos 2015-2016-2017 14% declararam faixa salarial entre 

acima de R$4.000, para egressos dos anos 2012-2013-2014 esse percentual faixa 

salarial predominante é de 34% e para egressos entre 2005 e 2011 o percentual é de 

74%. 74% deram continuidade aos estudos, sendo que destes 85% fizeram 

especialização, 8% mestrado e 7% ambos. Dos egressos que estavam atuando na área 

78% concluíram ou estavam cursando uma pós-graduação e dos que não atuavam na 

área esse percentual era de apenas 42%. A avaliação da formação acadêmica foi 

apontada como ótima por 70% dos respondentes e como boa por 29%. O 

reconhecimento do curso pelo mercado de trabalho foi apontado como ótimo por 47% e 

bom por 52%.  

 

Cursos EAD: A pesquisa foi realizada em 2018 e obteve 93 respostas, 

equivalentes a 16,31% dos egressos. Comparativamente ao total de respondentes, os 

principais destaques foram: 52,7% com faixa etária acima dos 35 anos; 91,4% 

concluíram a Graduação entre 1 e 3 anos, já que a primeira turma de concluintes foi em 



 94 

2015; 69,9% já estavam inseridos no mercado de trabalho; 57% atua na área de 

formação; 81,3% considera-se total ou parcialmente realizado profissionalmente; 45,1% 

considera-se total ou parcialmente realizado economicamente; 84,9% considera o 

reconhecimento do curso pelo mercado bom ou ótimo; 94,6% avalia a formação 

acadêmica como boa ou ótima; 93,5% considera que o curso promoveu a aprendizagem 

e competências necessárias à atuação profissional. 

 

Pesquisa geral 2018 atualizada para 2019 

A pesquisa geral foi realizada em 2018, tendo sido obtidas 352 respostas, sendo 

que destas 7 eram de egressos de Pós-Graduação. Como o foco de 2018 eram os 

egressos de Graduação, os dados a seguir consideram apenas 345 respostas. Os 

resultados foram atualizados com a pesquisa de EAD realizada em 2018 (93 respostas) 

e as ao longo de 2019: Pedagogia (27 respostas), Educação Física (11 respostas), 

Eventos (14 respostas). Removendo respostas duplicadas por identificação do e-mail do 

respondente, restaram 491 respostas, sendo 98 EAD (20%) e 393 presenciais (80%). O 

gráfico a seguir mostra a quantidade de respostas por curso: 

 
Gráfico - Quantidade de respostas por curso 

 
Fonte: Sempre Positivo 

Elaboração: CPA 
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Entre as respostas, o gênero feminino foi predominante nos questionários e 44% 

dos egressos tinham entre 20 e 25 anos e 28% entre 25 e 30 anos. Quanto a dificuldade 

de inserção no mercado de trabalho, 37% dos egressos relataram que já estavam 

inseridos no mercado, enquanto 25% ainda buscam uma oportunidade de atuação. Entre 

os principais vínculos empregatícios, 53% são CLT, 13% contratos temporários, 5% 

servidos público e 10% terceirizados. Além disso, 68% dos profissionais atuam na área 

de formação e podem estar relacionados ao tempo de conclusão de curso que foi entre 

1 e 3 anos para 81% dos egressos. Porém, considerando todas as respostas, somente 

29% sentem-se profissionalmente realizados e 47% parcialmente realizados. Estes 

dados podem estar relacionados com a realização econômica, na qual 49% não se 

sentem realizados economicamente e apenas 14% sentem-se realizados. Além disso, 

45% trabalham 40 horas semanais ou mais. Apesar do baixo percentual de realização 

profissional, os egressos avaliaram sua formação acadêmica como ótima (56%) ou boa 

(39%), consideram o curso reconhecido pelo mercado de trabalho (24% ótimo e 55% 

bom) e acreditam que a Graduação promoveu a aprendizagem e desenvolveu as 

competências necessárias à sua atuação na vida profissional (49% sim e 45% 

parcialmente), se sentido seguros (44%) ou seguros com supervisão (28%), enquanto 

somente 3% sentem-se inseguros mesmo com supervisão ao final do curso. Com relação 

a continuidade dos estudos, 43% dos alunos fizeram especialização, enquanto 8% 

fizeram mestrado e 1% doutorado. Os egressos consideraram que o aspecto de sua 

formação que mais contribuiu para sua inserção no mercado de trabalho foram as aulas 

práticas. As principais aprendizagens e competências fundamentais para a vida 

profissional foram conhecimento teórico, aplicação do conhecimento e ética. 

 
Gráfico - Aspectos de sua formação que contribuíram para sua inserção no mercado de trabalho 

 
Fonte: Sempre Positivo 

Elaboração: CPA 
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Gráfico - Aprendizagens e as competências desenvolvidas na sua Graduação que você considera 

fundamentais à sua vida profissional 

 

Fonte: Sempre Positivo 
Elaboração: CPA 

 

Linkedin 

Para monitorar a empregabilidade de alguns alunos da Universidade Positivo, em 

2019 e em 2021, a coordenação da Business School realizou um trabalho investigativo 

na ferramenta LinkedIn com um acesso gratuito de visitante, pois nela é possível 

identificar em qual organização/área ou setor que um aluno egresso está atuando 

profissionalmente. 

Inicialmente é consultado diretamente na front page da IES no LinkedIn, obtendo 

um panorama geral, de aproximadamente 39.713 alunos egressos desde o ano 0 (zero) 

até 2019. É relevante ressaltar que todas as informações são de fidedignidade do 

LinkedIn e dos usuários cadastrados na rede. 

 Esses dados são possíveis de serem coletados pois cada usuário do LinkedIn, 

informa em seu perfil que foi um aluno da Universidade Positivo, em qualquer ano, nível 

ou curso, gerando informações de no nível macro para toda a Universidade. Com essa 

análise é possível obter alguns insights de forma geográfica e macro, como: 

• Grande parte dos egressos, residem em Curitiba (30.049); 

• Alunos egressos residem em Outras Capitais como: São Paulo (937), Porto 

Alegre (451) e Florianópolis (234) com ênfase no Sul do Brasil; 

• Alunos egressos residem em cidades do Interior do Paraná como: Londrina 

(654), Ponta Grossa (377), Cascavel (255) e Paranaguá (206); 

• Alunos egressos residem no Estado de Santa Catarina (761) sendo (492) 

em Joinville, (144) em Blumenau (144) e (125) em Itajaí. 

• Alunos egressos residem no Exterior como: Estados Unidos (316), Canadá 

(203), Reino Unido – UK (94) e Alemanha (89). 

Nessa análise, a Universidade Positivo consegue evidenciar onde está residindo 

o profissional formado por essa Universidade, e em qual contexto ele está inserido para 
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alinhamento de cursos, currículos e alinhamento com empresas para garantir a 

empregabilidade dos alunos. Além disso, a informação concatena com algumas 

Unidades Novas e Campus abertas no decorrer da trajetória da Universidade. 

Com relação às empresas que o aluno egresso está atuando, obtemos uma 

amostra de aproximadamente 2.600 alunos e foi possível evidenciar alguns 

empregadores conforme a tabela a seguir. 

 
Quadro - Painel Alumini x Empregadores Universidade Positivo 

Empresa Qtd. 
Alunos/ 

Egressos 

Área/Segmento 

Universidade Positivo 533 Ensino 

Banco Bradesco 219 Financeiro 

Positivo Tecnologia 210 Tecnologia 

Telefônica Brasil 210 Telecom 

Grupo Boticário 194 Perfumaria 

Volvo Group 166 Ind. Automotiva 

BRF 154 Alimentos 

Renault 153 Ind. Automotiva 

Electrolux 150 Ind. Eletrodomésticos 

Editora Positivo 134 Ensino 

ExxonMobil 125 Óleo e Gás 

Volvo Trucks 111 Ind. Automotiva 

Rumo 105 Logística 

CNH Industrial 101 Ind. Automotiva 

Fonte: LinkedIn (2019) 

 

Conforme a Tabela anterior, o grande empregador do aluno egresso da 

Universidade Positivo são empresas do próprio Grupo Positivo, em que num montante 

de aproximadamente 2.600 egressos, 877 empregados (37%) estão empregados em 

empresas desse Grupo. Um segundo empregador do nosso aluno nesta análise foi 

considerado o Grupo Volvo, com 277 empregados, representando 11% dessa amostra 

em questão. 

Com relação a área e segmento em que o aluno está atuando, predomina o 

segmento de ensino, indústria automotiva, financeiro, tecnologia e indústria de 

eletrodomésticos. 

É possível verificar por meio do Gráfico que um grande empregador dos alunos 

dessa amostra, é o setor de Ensino por meio da própria Universidade e Editora Positivo, 

com atividades que envolvam a área de educação com 29% dessa amostra empregada 

nesse ramo. 

Outro setor que emprega grande parte dos alunos é o setor automotivo, por ter 

empresas desta área no município de Curitiba e Região Metropolitana com 19% da 

amostra analisada. 
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O setor financeiro e de tecnologia da informação (TI), juntos concentram 19% dos 

Alumini com empresas como o Banco Bradesco e Positivo Tecnologia, adquirindo alunos 

com expertise em finanças e TI que são parte das escolas e centros da Universidade 

investigada. 

Foi realizado uma análise qualitativa, investigando cargos e empresas específicas 

na amostra do LinkedIn (2019) nos últimos 10 anos com os egressos da Universidade 

Positivo especificamente da Business School no nível Graduação, e é possível 

evidenciar que alguns alunos ocupam cargos de alta gestão e liderança e empresas 

multinacionais. Essa análise, se concatena com as empresas mencionadas na Tabela, 

bem como regiões internacionais em que os alunos da Universidade Positivo têm atuado. 

Percebe-se um leadtime médio após a Graduação dos alunos, para que consiga ocupar 

posições de sucesso como Diretoria e Gerência. 

Numa próxima etapa dessa pesquisa, a área de Qualidade Acadêmica contatará 

os alunos egressos, iniciando pela Tabela 2, para ouvir experiências e receber feedbacks 

de como os Cursos da Instituição agregaram para eles, em sua carreira e aprendizado. 

3.3.8. Indicador 3.8 Política institucional para internacionalização  

Até 2021 as ações de internacionalização eram executadas pelo International 

Office da Universidade Positivo. Como parte da estratégia de implementação do PDI 

2021-2025, as ações de internacionalização foram revisadas no âmbito da Reitoria, com 

a criação do EIRC – Escritório de Internacionalização e Redes de Cooperação, que tem 

como objetivo a promoção de parcerias para mobilidade docente e discente em 

atividades de estudos, pesquisa, summer schools, cursos de idiomas e estágios fora do 

país 

A UP conta com parcerias em mais de 20 países, com variadas opções de 

oportunidades para os alunos. 

O EIRC negocia parcerias internacionais, organiza o processo seletivo anual de 

intercâmbio, recebe e orienta alunos estrangeiros para intercâmbio na UP, analisa 

documentação, divulga oportunidades internacionais de instituições parceiras para 

professores e alunos e organiza os programas de dupla certificação da instituição. 

Em 2021, tendo em vista o cenário de pandemia, foram poucas as ações de 

intercâmbio promovidas. Foram promovidas Programa Santander Superamos Juntos 

2021, com 30 bolsas ofertadas no âmbito de todas as 13 IES da Cruzeiro do Sul 

Educacional. O Programa ofereceu “uma bolsa no valor de R$ 4.000,00 sendo: R$ 
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300,00 concedido ao aluno para infraestrutura e material didático e R$ 3.700,00 

depositados para universidade efetuar desconto de mensalidades e/ou matrícula. Mais 

um acesso a um curso de inglês de 30 dias”(EDITAL NEIRC 002/2021 I). Foram 

recebidas 5 inscrições e concedidas 2 bolsas para alunos dos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo e Biomedicina. 

Além desta, foram concedidas 4 bolsas específicas para a UP do Programa 

Nacional do Santander de Apoio Financeiro, que consiste em “bolsas de estudo 

direcionadas preferencialmente para alunos com excelente desempenho acadêmico e 

baixas condições financeiras e terá como objetivo apoiar os estudantes 

selecionados/classificados no pagamento da mensalidade. O universitário contemplado 

receberá uma bolsa-auxílio no valor de R$300,00 mensais durante o período de até 12 

meses” (EDITAL NEIRC 001/2021). Foram recebidas 7 inscrições e as bolsas foram 

concedidas para alunos dos cursos de Direito, Engenharia de Produção EAD, Marketing 

EAD e Relações Internacionais. 

3.3.9. Indicador 3.9 Comunicação da IES com a comunidade externa e Indicador 3.10 

Comunicação da IES com a comunidade interna 

A Universidade Positivo – UP entende que o clima organizacional, o 

comprometimento dos seus colaboradores e a imagem da instituição são reflexos de 

uma ação integrada entre todos os setores e áreas institucionais.   

A participação de todos contribui para que o fluxo de informações, imprescindível 

a uma boa gestão administrativa e acadêmica, atenda às necessidades de comunicação 

de todos os setores envolvidos, de forma a minimizar eventuais ruídos que possam 

comprometer o clima organizacional e o bom andamento de suas respectivas atividades.  

As decisões de comunicação são subsidiadas pelos dados obtidos a partir de 

estudos e avaliações realizados pela CPA e por pesquisas específicas de mercado, 

sempre norteadas pelas diretrizes do PDI.  

A Diretoria de Marketing e Comunicação, atualmente composta pelas gerências 

de: Comunicação & Marketing, Conversão & Performance, Comercial Presencial, 

Planejamento & BI, Fidelização & Retenção, Comercial EAD e Expansão EAD atendem 

demandas não só da Universidade, mas do grupo do qual é integrante, com foco na 

reputação e identidade das marcas, captação de novos alunos, retenção, expansão da 

modalidade EAD e otimização dos recursos disponíveis para atendimento da 

IES, sempre alinhados com a área acadêmica e demais instâncias.  
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As ações de comunicação da UP são pensadas sempre com o objetivo de 

promover a integração dos seus públicos estratégicos: alunos – professores – 

funcionários e a sociedade. Esta preocupação é justificada pela crença da Universidade 

de que o sucesso de suas atividades reside na compreensão de que a informação é o 

elemento fundamental para promover uma atuação mais eficaz por parte de seu corpo 

de funcionários (corpo docente e administrativo), para o melhor aproveitamento dos 

recursos oferecidos pela Universidade por parte do seu corpo discente e, ainda, para a 

disseminação do conhecimento produzido em seus cursos e projetos de pesquisas.  

Para cumprir esse objetivo, a Universidade utiliza-se de diversos meios de 

comunicação, de modo a atender a demanda de cada público-alvo, visando garantir a 

disponibilização da informação no formato e no tempo mais adequado às suas 

necessidades e características. O processo de comunicação é realizado de forma 

coordenada entre as gerências para integrar os setores / áreas / departamentos que se 

relacionam com o público interno e / ou externo, com o objetivo de assegurar a unidade, 

adequação, pertinência e fidelidade da mensagem / informação. Neste processo, são 

utilizadas as seguintes ferramentas/canais de comunicação:  

• Manual do Aluno – disponibilizado em formato digital no portal da Universidade, 

na área restrita do aluno, com diversas informações de interesse do aluno, como 

calendário acadêmico, sistemas de avaliação, etc.  

• #RedeCruzeiro - publicação mensal e digital é voltada aos docentes e 

colaboradores, com as principais notícias de cada instituição do grupo, além de 

conteúdo relacionado ao exercício das atividades profissionais.  

• Portal Institucional – Com atualizações diárias, nele são publicadas todas as 

notícias (cursos, eventos, seminários, conquistas, infraestrutura), disponibilizados 

informações sobre serviços à comunidade e formas de contato com a instituição 

e links para sites setoriais (CPA, Biblioteca, Pós-graduação etc.), para oferecer ao 

internauta uma ampla visão da Universidade.   

• Murais de Aviso – Praticamente não usados em 2021. 

• E-mail - mensagens enviadas para os e-mails cadastrados, com informações 

referentes à Instituição e também ao calendário do vestibular, período de 

rematrícula e data, horário e local de realização da prova do vestibular.  

• Eventos, Atividades e Ações – possibilitam a integração da comunidade 

institucional e, em ocasiões especiais, da comunidade externa. Em 2021, apenas 
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em formato virtual, transmitidos pelos canais oficiais da UP (Youtube, Facebook, 

Collaborate) ou outra plataforma de streaming. 

• Campanhas publicitárias – elaboradas com base na análise da avaliação de 

resultados obtidos na campanha anterior. Seguem, sempre, o posicionamento 

estratégico da marca. 

• Materiais impressos – Em 2021, basicamente produzidos materiais para ações 

comerciais, realizadas observando medidas restritivas e diretrizes das 

autoridades locais. 

• Redes sociais – Importantes canais de engajamento, permitem interação e 

amplificam o alcance da mensagem. Nas redes oficiais postamos os últimos 

acontecimentos da UP, além de assuntos relevantes aos nossos alunos, 

como carreiras, educação, tecnologia e tendências. Como em 2020, em 2021, os 

canais do Facebook e Youtube foram utilizados para transmissão de lives, 

ampliando o alcance e aumentando consideravelmente o engajamento. 

• Mensagens SMS – mensagens eletrônicas enviadas para os celulares 

cadastrados, atende basicamente 2 públicos: alunos, com informações 

específicas, como início do semestre letivo, rematrícula, eventual mudança de 

alguma atividade acadêmica de última hora (ex.: suspensão de aula em função 

de greve), e candidatos, com lembrete da data da prova e publicação do resultado, 

por exemplo.  

• Central Nacional de Captação – CNC - além de atender os interessados via 

telefone, whatsapp e-mail, a central possui células dedicadas ao atendimento de 

candidatos e alunos (SAC 2.0) pelas redes sociais.     

• Cartazes Internos - Praticamente não usadas em 2021.  

• Assessoria de imprensa – coordenado por equipe interna (Comunicação 

Corporativa), esse serviço tem o foco de criar e atender demandas nos veículos 

de comunicação, tornando a Universidade Positivo fonte de informação sobre os 

diversos assuntos e áreas do conhecimento, contribuindo para o fortalecimento 

da credibilidade da Universidade junto aos diferentes públicos, nas regiões de 

Curitiba e Londrina. 

• Área do Aluno – Serviço de acesso restrito ao corpo discente por meio de senha 

/ login, que oferece serviços como matricula online, emissão de boleto, 

acompanhamento dos processos na CAA, acesso à notas / faltas, além de 

possibilitar a visualização colocação de avisos de interesse do aluno, como 



 102 

abertura do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), início do período de 

rematrícula, etc..  

• Processo da Avaliação Institucional / CPA – Compõe-se de projetos avaliativos 

e de estudos que fornecem resultados aos gestores institucionais, subsidiando-os 

no planejamento das ações de suas áreas / setores visando a otimização da 

qualidade da IES. Os resultados dos mesmos são divulgados a comunidade 

institucional por meio do Processo de Comunicação, sobre a responsabilidade da 

CPA.   

• Portais no SharePoint Professores UP e Coordenadorias, por meio dos quais 

insere informações e documentos relevantes para a condução dos trabalhos, 

divulga informações, eventos, entre outros. 

• Comunidades no Blackboard para comunicação direcionada de coordenadores 

com alunos, ou temáticas (extensão, TCC, etc). 

Além das ações e ferramentas descritas, a Diretoria de Marketing, por meio da 

Gerência de Comunicação & Marketing, oferece todo suporte para disponibilizar 

informações nos sites e no meio acadêmico acerca dos Periódicos Acadêmicos 

produzidos e publicados por professores pesquisadores, com participação de alunos e 

convidados de outras IES.    

O modelo de Comunicação Integrada, adotado pela UP é baseado em 

informações oriundas de instrumentos de pesquisa e avaliação, que geram subsídios 

para as decisões em comunicação.   

A comunicação entre a universidade e os seus públicos ganha em efetividade 

quando a instituição "ouve" os seus públicos estratégicos e os conhece melhor, definindo 

com maior precisão as estratégias de comunicação mais eficazes às necessidades e 

características do público-alvo. Dentre os instrumentos de monitoramento de imagem e 

coleta de informações utilizamos:  

• Ferramentas de monitoramento do portal - Com o uso de ferramentas e 

aplicativos específicos, dados importantes são extraídos dos portais, como 

navegação, páginas mais acessadas, tempo de acesso, horários de pico etc que 

são usados em estratégias de campanhas.  

• Ferramentas de monitoramento das redes sociais – ferramentas que permitem 

acompanhar citações que envolvam a instituição são essenciais para 

acompanhamento da saúde da marca, identificação e contenção de possíveis 
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crises e avaliação de pontos fortes, potencializando e aumentando o 

engajamento entre a marca e seu público.  

• Clipping - envio de matérias/reportagens veiculadas em rádio, TV, jornais, sites 

e revistas que citam a UP e suas concorrentes para gestores acadêmicos e 

técnico-administrativos da Instituição, para acompanhamento do mercado.  

• Monitoramento de mercado – atividade desempenhada por equipe 

especializada com uso de ferramentas e plataformas para subsidiar decisões 

estratégicas para oferta de cursos, turnos e condições comerciais que assegurem 

o objetivo estabelecido.  

• Insumos obtidos pela equipe de CNC no atendimento de alunos e de 

candidatos. 

3.3.10. Indicador 3.11 Política de atendimento aos discentes  

Modalidade Presencial 

O Setor de Integração e Acolhimento ao Estudante – SIAE realiza uma série de 

ações para dar suporte aos alunos, a partir da identificação de necessidades no ato de 

matrícula, ou a pedido dos discentes. Os profissionais entram em contato com cada 

aluno que solicita atendimento especializado no ato da matrícula para realizar o 

diagnóstico e providenciar o atendimento necessário. Além disso, oferece uma série de 

ações de acolhimento, suporte emocional e integração para todos os discentes, 

conforme projetos a seguir: 
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Figura – Projetos SIAE 2021 

 

 

Fonte: SIAE 
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Em 2021 foram identificados e atendidos, de forma sistemática, 64 alunos com 

acompanhamento contínuo da equipe do SIAE, conforme dados a seguir: 

 

Quadro – Alunos atendidos por curso 

Curso Quantidade de alunos 

Administração 4 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2 

Arquitetura 2 

Biomedicina 2 

Ciência da Computação 2 

Ciências Contábeis 2 

Ciências Econômicas 1 

Design de Interiores 1 

Design Visual 1 

Direito 4 

Educação Física 1 

Enfermagem 1 

Engenharia Civil 4 

Engenharia de Energia 1 

Engenharia Mecânica 2 

Estética e Cosmética 1 

Fisioterapia 1 

Gestão Financeira 1 

Logística – EAD 1 

Medicina 2 

Medicina Veterinária 5 

Nutrição 1 

Odontologia 4 

Pedagogia 8 

Pós-graduação Testes de Software 1 

Psicologia  2 

Radiologia 2 

Relações internacionais 2 

Sistemas da Informação 3 

Total Geral 64 

Fonte: SIAE 

 

Quadro – Tipos de Diagnósticos 

Diagnóstico Quantidade 

Altas Habilidades 3 

Autismo 11 

Autismo (AH) 1 

Autismo (Outros) 1 

Autismo (síndrome de Asperger) 2 
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Diagnóstico Quantidade 

Autismo e Transtorno de Ansiedade 1 

Baixa Visão 3 

Bipolaridade (Outros) 1 

Cegueira 1 

Daltonismo 1 

Deficiência auditiva 3 

Deficiência auditiva e TDAH 1 

Deficiência física 5 

Deficiência física cadeirante 1 

Deficiência intelectual 1 

Deficiência intelectual (Outros) 1 

Deficiência intelectual (Síndrome do X frágil) 1 

Dislexia 2 

Dislexia (Outros) 1 

Esquizofrenia 1 

Fibrose Cística 1 

Problema Neurológico 1 

Sem diagnóstico específico (dif relacionamentos e aprendizagem, 
alteração cromossômica) 

1 

Síndrome de Asperger 1 

Síndrome de Asperger e AH 1 

Surdez 6 

TDAH 8 

TDAH, Depressão, Ansiedade e dif. na escrita 1 

TEA 1 

Transtorno Invasivo do Desenvolvimento 1 

(vazio) 
 

Total Geral 64 

Fonte: SIAE 

 

Quadro – Ações adotadas 

Tipo de ações Quantidade 

Contato com Família 16 

Flexibilização número de disciplinas por semestre (grade reduzida por 
semestre) 

5 

Verificação de desempenho com professores 13 

Monitoria de Psicologia Educacional ou Pedagogia 12 

Intérprete de Libras 5 

Provas assistidas TCC assistido 22 

Gravação de aula Concessão de computador Tecnologia Assistiva 4 

Atendimento individual no SIAE 63 

Orientações a representantes de turma, monitores de disciplinas, turma em 
geral 

5 

Orientações a coordenação e professores de curso 53 

Contato com Profissional externo e/ou escola anterior 9 

Total 207 
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Fonte: SIAE 

 

As imagens a seguir apresentam alguns dos eventos realizados pelo SIAE, sejam 

em encontros presenciais ou virtuais: 
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Estágios e Carreiras 

A Central de Carreiras atua em duas frentes de atendimento, sendo que ambas 

mediam a relação de alunos e egressos com o mercado de trabalho. A primeira, Central 

de Estágios, diz respeito a regularização de estágios obrigatórios e não obrigatórios, com 

o recebimento via protocolo on-line de documentos como: Termo de compromisso, termo 

aditivo, rescisão e relatórios. Também formaliza convênios com empresas, agentes 

integradores e diversas instituições públicas e privadas. 

A UP conta com 3122 convênios firmados e ativos com empresas, pessoas físicas, 

agentes integradores e órgãos públicos. 

O quadro a seguir sintetiza as ações realizadas em 2021: 

 

Quadro – Ações de Estágio e Carreiras 

Documentos deferidos via protocolo Atendimento - Empresas | Agente Integrador 

Relatório 2.279  Convênios 129  

Rescisão 1.065  Dúvidas - Divulgação de oportunidades 28  

Aditivo 897  Dúvidas - Documentos de estágio 104  

Termo de compromisso 4.638  Dúvidas ou inclusão - Assinatura digital  2  

Devolução de via assinada 725  Verificação de matrícula -  

  Visita -  

TOTAL 9.604  TOTAL 263  

Atendimento estágios - por assunto Atendimento estágios - por tipo 

Agente Integrador - UP  E-mail 4.269  

Documentos presenciais  -  Online 3  

Dúvidas - Diversos 1.597  Presencial  -  

Dúvidas - Preenchimento  280  Redes Sociais 25  

Dúvidas - Protocolo 1.648  Telefone - Ativo  -  

Dúvidas - Assinatura 
eletrônica 

 553  Telefone - Receptivo  -  

TOTAL 4.297  Total 4.297  

Atendimento carreiras - por assunto Atendimento carreiras - por tipo 

Dúvidas - Diversos 13  E-mail 137  

Dúvidas - Vagas 33  Online 89  

Orientação de currículo 53  Presencial -  

Orientação para processo 
seletivo 

14  Redes Sociais 19  

Orientação Profissional 30  Telefone - Ativo -  

Orientação sobre LinkedIn 24  Telefone - Receptivo -  

Triagem / Agendamento 70    

TOTAL 245  TOTAL 245  

Oportunidades divulgadas 

Efetiva 1.479 Estágio 2.170 

Fonte: Central de Estágio e Carreiras 

 

As imagens a seguir demonstram algumas das ações realizadas em 2021, de 

maneira virtual:
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Figuras – Ações em redes sociais 
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Figura - Atendimentos Online 

 
 

 
 

Figura – Lives 

 

 

Canais de Atendimento 

A Universidade Positivo conta com um time de atendimento dedicado a dar 

andamento em todas as solicitações, dúvidas e necessidades dos alunos. 

Os canais de atendimento estão em constante modernização, com foco em tornar 

sua experiência a cada dia mais ágil e assertiva. 

Os recursos disponíveis são: 

• Estela: Assistente virtual com inteligência artificial da IBM Watson – uma das mais 

avançadas tecnologias no mercado – que atende, interage e orienta por meio de 

um chat 24 horas por dia e 7 dias da semana.  
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• Chat CAA: De acordo com a necessidade, a Estela pode direcionar para um chat 

humano, destinado ao contato direto e on-line com os nossos atendentes. 

• CAA Online: Disponível na Área do Aluno, com diversos serviços e abertura de 

protocolos em áreas, como Financeiro, Secretaria, Coordenação de Curso, 

Crédito Educativo e outros. Lá também é possível acompanhar o andamento dos 

processos e manter um registro de todas as interações feitas ao longo da sua vida 

acadêmica. 

• Agendamento para CAA Presencial: Em casos mais complexos, é possível 

agendar com a nossa assistente virtual o atendimento presencial na CAA. Vale 

destacar que essa modalidade está funcionando de acordo com os decretos 

municipais e limitações em número de pessoas.  

Todos esses esforços têm permitido que muitos atendimentos sejam realizados 

nesse período de limitações no contato social. Os quadros a seguir apresentam os dados 

de atendimento presencial e serviços realizados via protocolo online: 

 

Quadro – Agendamentos para Atendimentos Presenciais 

Unidade Quantidade 

Ecoville 12860 

Londrina 502 

Santos Andrade 1412 

Osório 2568 

TOTAL 17342 

Fonte: Central de Atendimento ao Aluno 

 

Quadro – Protocolos por tema e unidade 

Protocolo Unidade Número 

Plantão matrículas  Ecoville 2130 

Análise de processo Ecoville 220 

Atendimento Especial Ecoville 2918 

Documentos de matrícula Ecoville 180 

Emissão de declaração Ecoville 3559 

Estou com problemas Ecoville 3790 

Plantão matrículas  Osório 339 

Análise de processo Osório 19 

Atendimento Especial Osório 611 

Documentos de matrícula Osório 80 

Emissão de declaração Osório 755 

Estou com problemas Osório 675 

Plantão matrículas  Ponta Grossa 1 

Atendimento Especial Ponta Grossa 4 
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Protocolo Unidade Número 

Documentos de matrícula Ponta Grossa 9 

Estou com problemas Ponta Grossa 1 

Estou com problemas Pós EAD 263 

Plantão matrículas  Santos  323 

Análise de processo Santos  32 

Atendimento Especial Santos  370 

Documentos de matrícula Santos  51 

Emissão de declaração Santos  733 

Estou com problemas Santos  192 

Estou com problemas EAD 461 

Plantão matrículas  Londrina 70 

Atendimento Especial Londrina 51 

Documentos de matrícula Londrina 20 

Emissão de declaração Londrina 41 

Estou com problemas Londrina 80 

TOTAL  17716 

Fonte: Central de Atendimento ao Aluno 

 

Modalidade EAD 

As práticas institucionais para o apoio ao discente, na modalidade a distância, 

contemplam ações de acolhimento e de permanência, buscando atender às 

necessidades metodológica e instrumental de todos os alunos, promovendo outras 

ações comprovadamente exitosas ou inovadoras em consonância com o mercado de 

trabalho. Dentre essas ações destacam-se: 

- Disciplina de Coordenação - tem o objetivo de manter a comunicação do 

coordenador com o corpo discente durante todo o curso, tendo em vista a 

divulgação de eventos importantes na área do curso, sugestões de atividades 

complementares e o reforço de avisos importantes, tais como prazos relativos à 

avaliação – data de provas e agendamento –, prazos para validação de Atividades 

Complementares, entre outros. 

- Horário de plantão do Coordenador do Curso - ocorre com dia e período 

determinados no começo de cada módulo ou em momentos específicos do curso, 

a depender do tipo de atividade proposta, para contato síncrono com os 

estudantes por meio da ferramenta de chat disponível no AVA. 

- Disciplina de Ambientação - é uma atividade obrigatória para os discentes 

ingressantes, com o objetivo de familiarizá-los não só com a modalidade de ensino 

a distância, mas também com o uso das ferramentas que o AVA dispõe para o 

desenvolvimento das disciplinas do curso e para garantir a interação com a tutoria 
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e com o suporte técnico. Nela o aluno conta com alguns espaços específicos de 

comunicação no AVA, como fóruns de discussão e de dúvida, além dos espaços 

de mensagens e de webconferências com o tutor, entre outros. 

- Aula Inaugural - é uma atividade realizada nos polos de Educação a Distância 

em que se apresentam ao aluno toda a infraestrutura disponível na Instituição, o 

AVA e o que está previsto no curso. Nessa ação, além da integração com a 

instituição, é estabelecido maior envolvimento do discente com o seu polo de 

educação a distância. 

- Nivelamento Português e Matemática - este projeto apresenta uma proposta de 

sistema de aprendizagem adaptativa on-line, estruturado por meio trilhas de 

aprendizagem gamificadas e integração de chatbot para subsidiar o 

desenvolvimento de competências básicas dos estudantes ingressantes em 

cursos superiores. Com base nos princípios do ensino personalizado, dois cursos 

on-line foram desenvolvidos: de Matemática e de Língua Portuguesa. O termo 

“competências básicas de aprendizagem” atribuído aos cursos foi utilizado em 

menção ao conceito de “nivelamento”, apresentado pelo Ministério da Educação, 

como exigência e recomendação às instituições de ensino superior para 

atividades de atendimento aos alunos, com programas de nivelamento e reforço 

pedagógico. Sendo assim, os cursos têm como objetivo melhorar a prática da 

escrita e de interpretação de textos e de cálculos básicos, proporcionando a 

revisão de conteúdos dos Ensinos Fundamental e Médio, por intermédio de 

atividades específicas disponibilizadas no AVA. 

- Área do Aluno - é um espaço específico, acessado por meio do site da Instituição, 

disponível aos estudantes durante todo o período letivo para atualizar dados 

cadastrais, consultar notas e histórico escolar, obter informações sobre o setor 

financeiro (boletos, demonstrativos financeiros). Nessa área dedicada ao 

estudante, ele encontra, também, links para realizar agendamento de provas, 

requerimento de matrícula e rematrícula e para obter informações descritas em 

materiais produzidos exclusivamente para orientá-lo, tais como: Manual do Aluno, 

Manual do AVA, Manual das Atividades Complementares. Além disso, nessa 

área, o aluno pode acessar a Biblioteca Virtual e a Central de Atendimento ao 

Aluno – CAA – on-line. 

- CAA on-line - é o espaço em que o estudante tem acesso a procedimentos 

internos, ao calendário e a declarações on-line que são validadas 
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eletronicamente. Entre as declarações disponíveis, estão transferências Internas 

(Curso e Polo), trancamento de matrícula, revisão de média/provas 

regimentais/exames especiais, reativação de matrícula, ouvidoria, histórico 

escolar, dispensa de disciplinas para estudantes de outras IES. No infográfico a 

seguir, ilustra-se o processo de análise curricular, que é um dos vários serviços 

disponíveis aos alunos por meio do espaço CAA on-line. 

Infográfico – Setor de Análise Curricular - Alunos

 

- Gerência de Sucesso do Aluno e de Relacionamento com Polos - é composta 

por uma equipe que trabalha para auxiliar o discente na solução dos problemas 

relativos ao acesso e à utilização das ferramentas do AVA bem como em questões 

acadêmico-administrativas. O contato com a equipe do Setor de Relacionamento 

ocorre a partir dos processos CAAs abertos pelos estudantes, via área do aluno. 

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira. Os infográficos a seguir 

representam as áreas internas que podem ser contatadas pelo aluno e o processo 

de comunicação e de atendimento ao discente. 

- Núcleo de estágios - é o setor vinculado à Gerência de Graduação EaD e 

Educação Profissional responsável pelo acompanhamento dos estágios não 

obrigatórios remunerados e estágios curriculares supervisionados, quando 

previstos no PPC. Este setor também acompanha os convênios com escolas e/ou 

empresas em que os discentes podem realizar seus estágios. Há um sistema 
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específico para gerenciamento dessas ações, que permite apresentar aos 

estudantes várias oportunidades de experiência profissional e de direcionamento 

de sua carreira ao longo do curso. O Núcleo de Estágio está organizado de acordo 

com os ciclos e fluxos a seguir. 

 

Figura - Ciclos e fluxos – Núcleo de Estágios - EaD 

 

Além dos estágios supervisionados e estágios curriculares, o Núcleo de Estágios 

é responsável também pelos estágios não obrigatórios e faz a conexão entre os alunos 

interessados em realizar tais estágios e os polos e as empresas, conforme se pode 

observar no fluxograma que segue. 
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Fluxograma – Estágios não obrigatórios (remunerados)

 

 

- Apoio presencial nos polos de educação a distância - disponibiliza ao discente 

o atendimento pelo responsável designado pelo Polo. Nesse caso, o discente 

conta com orientação tanto para realizar as propostas e as atividades das 

disciplinas do curso quanto para sanar dúvidas gerais em relação aos processos 

em EaD. Além disso, conta com o apoio dessa equipe para a realização das 

avaliações presenciais, além de receber capacitação para a utilização do AVA. 

- Plataforma de Trabalhabilidade - tem como objetivo proporcionar ao corpo 

discente da IES um contato direto com oportunidades de emprego e orientações 

sobre o mercado de trabalho. Por meio dessa plataforma, estabelece-se um 

vínculo entre as principais empresas contratantes do País e a Instituição; além de 

possibilitar ao estudante preencher um currículo que poderá ser compartilhado 

em redes sociais voltadas para o mercado de trabalho e apresentar suas 

competências técnicas e transversais (soft skills) aos empregadores. 

- Programas de Bolsas de Estudo - têm como objetivo minimizar problemas 

econômico-financeiros. Para tanto, a Instituição possibilita aos discentes alguns 

incentivos e concessões de bolsas de estudo (próprias ou do Governo), incluindo 

descontos em cursos de pós-graduação na modalidade a distância em qualquer 

instituição da Cruzeiro do Sul Educacional. 
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- Plano de Acompanhamento de Carreira (PAC) – o projeto tem como foco 

auxiliar no desenvolvimento de carreira dos alunos desde o primeiro semestre do 

curso, continuando após a conclusão. Todas as etapas do projeto são realizadas 

em uma plataforma específica, que permite acompanhamento do progresso do 

estudante, gerando indicadores relevantes de empregabilidade, conectando-o a 

potenciais oportunidades de estágio e/ou de emprego. 

- NPAI (Núcleo Permanente de Acessibilidade e Inclusão) atende os 

acadêmicos deficientes e os professores que contam com apoio e suporte do 

Núcleo. Auxilia o acadêmico deficiente na elaboração de provas e trabalhos 

acadêmicos. Disponibiliza, também, orientação psicológica aos acadêmicos, caso 

necessitem. 

No tocante à permanência do aluno, destaca-se a adesão da Instituição: 

• Ao Programa FIES, do Governo Federal, que concede financiamento de até 100% 

do valor da mensalidade. 

• Ao Programa Escola da Família, de âmbito estadual, que consiste na parceria 

entre o Governo do Estado e as instituições particulares na concessão de bolsa 

de 100% para estudantes de cursos de licenciatura. 

• Ao PROUNI (Programa Universidade para Todos), criado pelo Governo Federal, 

em 2004, e institucionalizado por meio da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 

que tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais a 

estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em 

instituições privadas de educação superior. 

A instituição propõe-se a manter a política de acesso e de permanência do 

discente no ensino superior, orientada por diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 

Educação e por diretrizes institucionais. Ressalta-se que a Instituição tem como 

preocupação o aprimoramento constante dos programas de apoio psicopedagógico e 

psicossocial para atendimento às diferentes necessidades do alunado. 

A Instituição apoia a organização e a participação estudantil por meio da 

representação discente, conforme determinam o Estatuto e o Regimento, em todos os 

colegiados deliberativos e consultivos da IES, além de comissões temáticas, quando 

necessário. Os representantes, membros titulares dos Colegiados de que participam, 

são indicados pelo Órgão de Representação Estudantil e nomeados pelo Reitor. 
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3.3.11. Indicador 3.12 Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e 

à participação em eventos 

Na graduação presencial, o apoio e estímulo à produção discente ocorre via 

projetos de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso e projetos específicos de 

cada curso. A UP incentiva a participação dos discentes em eventos internos e externo, 

realizando diversos eventos de formação profissional e acadêmica que podem ser 

computados como atividades complementares, além de divulgar eventos externos e, 

sempre que possível, apoiar os alunos em sua participação enquanto representantes da 

instituição. 

Em 2021 os eventos foram realizados predominantemente de forma virtual, tendo 

em vista a pandemia, não tendo sido possível aferir com exatidão a quantidade de 

participantes.  

Foi também realizado o Concerto da Esperança em parceria com o Instituto Res 

Pública com apresentações de composições de Brahms, Villa-Lobos e Pixinguinha para 

participação gratuita exclusiva da comunidade acadêmica (discentes, docentes e 

técnicos administrativos), que marcou o retorno às atividades presenciais. 

Além de eventos apresentados em seções anteriores, merecem destaques alguns 

eventos a seguir: 

 

Figuras – Eventos de destaque 
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No âmbito do EAD, a IES está consolidada entre as instituições de educação 

superior brasileiras como de grande porte e que têm compromisso com a qualidade da 

formação que oferece; por isso, orienta sua ação educativa na participação ativa e crítica 

do aluno em sua aquisição de conhecimentos práticos e teóricos. 

Nos últimos anos, a IES ampliou sua inserção regional, passando a atuar nacional 

e internacionalmente, o que permite aos estudantes uma maior possibilidade de 

realizações de atividades acadêmicas em relação à produção intelectual e artística e à 
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participação em projetos de extensão que extrapolam os limites regionais da Instituição, 

levando o conhecimento e as vivências práticas a todo o país. Há, ainda, parcerias e 

convênios para intercâmbio de alunos de graduação, vinculados a projetos de pesquisa 

realizados em colaboração com docentes da instituição e de pesquisadores de outros 

países. 

Essas atividades também são consideradas nas políticas institucionais e nas 

ações de estímulo e de difusão para a produção acadêmica discente. 

A Instituição preza pelo caráter da pesquisa e pela difusão do conhecimento de 

forma abrangente, sempre promovendo a participação dos estudantes em congressos 

nacionais e/ou internacionais, por meio de bolsas de pesquisa e com auxílio de incentivos 

logísticos e financeiro. Na Instituição, as ações de estímulo à produção acadêmica 

resultam em publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e 

culturais, em grande parte, a partir de planejamentos internos previstos nos projetos 

pedagógicos dos cursos e em ações desenvolvidas nos polos de educação a distância. 

Na EaD, entre algumas ações com intuito de ampliar a publicação acadêmica dos 

discentes, temos o Projeto de Práticas de Investigação, cujo objetivo é o de despertar a 

vocação científica dos estudantes de graduação, mediante a participação em atividades 

de pesquisa sob orientação de docentes qualificados, contribuindo, desta forma, para a 

formação acadêmica e profissional do aluno. 

O Projeto caracteriza-se por ser um instrumento de apoio teórico e metodológico 

à realização de ações que entrelaçam a teoria e a prática e se constituem em um canal 

importante na preparação de um aluno sensível à produção do conhecimento; como 

processo contínuo e que pode acontecer em todas as esferas da vida universitária. As 

atividades investigativas visam ao estudo contínuo e à produção sistemática de 

conhecimento científico, tecnológico e humanístico, envolvendo os discentes e os 

docentes do ensino a distância. 

São objetivos específicos do Projeto de Práticas de Investigação: 

I. Despertar a vocação científica, incentivando talentos entre estudantes de 

graduação. 

II. Incentivar a produção de conhecimento, de inovação, de desenvolvimento 

científico e tecnológico. 

III. Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a 

qualquer atividade profissional. 
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IV. Proporcionar ao bolsista a aprendizagem de métodos e de técnicas de pesquisa, 

bem como estimular o pensamento científico e criativo, ampliando a formação do 

discente. 

V. Estimular o envolvimento dos estudantes de graduação nas atividades científica, 

tecnológica e artístico-cultural. 

O Programa se caracteriza pela concentração em três áreas temáticas, que são 

congruentes com os objetivos específicos propostos anteriormente. São elas: 

I. Formação de Professores e Produção de Conhecimento. 

II. Políticas Públicas. 

III. Empreendedorismo e Inovação. 

No eixo temático Formação de Professores e Produção de Conhecimento, 

pretende-se proporcionar oportunidades para a criação e a participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador, permitindo que 

estes estudantes busquem a superação de dificuldades no processo de 

ensino/aprendizagem. 

Diversas temáticas podem ser discutidas nesta área de concentração, 

possibilitando a apresentação de diversas opções teóricas e metodológicas, além de 

instigar o debate de outros temas complexos e atuais, como: a interdisciplinaridade, a 

transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, as tecnologias aplicadas ao contexto 

escolar e a produção de conhecimento no universo escolar. 

O eixo de Políticas Públicas compreende o conjunto de ações e de decisões do 

Estado, voltadas para resolver, ou não, um problema apresentado pela sociedade. 

Colocado de outra maneira, as Políticas Públicas são o conjunto de ações, de metas e 

de planos que os Governos, nacionais, estaduais ou municipais, traçam com o objetivo 

de promover o bem-estar da sociedade. 

Este eixo privilegia a análise do desenho, a execução das políticas públicas, em 

áreas como economia, meio ambiente e questões sociais, assim como a busca de novas 

formas de gestão dos problemas que são latentes na sociedade brasileira. 

O eixo de Empreendedorismo e Inovação pretende contribuir para a formação 

acadêmica dos estudantes, por meio da pesquisa científica, do fomento e da divulgação 

das novas tecnologias de inovação e empreendedorismo, objetivando sempre a 

articulação entre as ações universitárias e a sociedade como um todo, de modo a 

oportunizar o diálogo constante e produtivo. 
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Este eixo privilegia o desenvolvimento e a transferência de novos saberes e de 

inovação, cujo objetivo é o de contribuir para o engajamento de recursos humanos, que 

se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora do País. 

3.4. Eixo 4: Políticas de Gestão 

3.4.1. Indicador 4.1 Titulação do corpo docente 

Em dezembro de 2021 o corpo docente de cursos da UP era: 

 

Quadro – Titulação e regime de trabalho do corpo docente 

Titulação 
Percentual Regime de trabalho Percentual 

Doutor 43% Horista 29% 

Mestre 51% Integral 33% 

Especialista 5% Parcial 38% 

Fonte: Departamento de Controle e Indicadores Acadêmicos – Reitoria 

 

Observa-se, portanto, que a instituição conta com 95% de docentes mestres e 

doutores e mais de 80% do corpo docente atuando em regime de trabalho de tempo 

integral e parcial. 

3.4.2. Indicador 4.2 Política de capacitação docente e formação continuada 

A política de capacitação docente é realizada por meio de oficinas em semanas 

pedagógicas organizadas pela própria UP denominadas Encontro Docente, bem como 

por eventos em âmbito nacional, de forma integrada com as demais IES da Cruzeiro do 

Sul Educacional. 

Em 2021 foram realizadas as ações a seguir: 
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Figura – Eventos do Encontro Docente e Encontro Nacional da Cruzeiro do Sul Educacional – 1º Semestre 
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Figura – Eventos do Encontro Docente – 2º Semestre 

 

 

Como capacitação permanente, o Departamento de Desenvolvimento Acadêmico 

(DDA) mantém o Grupo Professores UP na ferramenta SharePoint, com 

compartilhamento de documentos, manuais, tutoriais e orientações necessárias à 

execução do trabalho docente. Além destes, na página da Universidade Corporativa da 

Cruzeiro do Sul Educacional há diversos tutoriais disponíveis para uso de recursos 

tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem. 

Outra prática permanente é o Professorar, um espaço de compartilhamento de 

boas práticas docentes para potencializar a aprendizagem, conforme abaixo: 
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Além disso, em 2021 havia um total de 86 docentes beneficiados com bolsas nos 

programas de pós-graduação stricto sensu, principalmente nos programas de 

Administração (11) e Gestão Ambiental (13). 

3.4.3. Indicador 4.3 Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-
administrativo 

 

O quadro técnico administrativo da UP em 202 se configurava da seguinte forma: 

 

Quadro – Escolaridade do corpo técnico administrativo 

IES / Local / 
Titulação MEC 

Ensino 
Fundamental 
(incompleto)  

Ensino 
Fundamental 
(completo) 

Ensino 
Médio 

Graduação 

Pós-
graduação 

Lato 
Sensu 

Pós-
graduação 

Stricto 
Sensu 

Total 
Geral 

POSITIVO e UP 12 6 185 227 95 20 545 

Londrina 0 1 11 16 2 1 31 

Osório 0 0 12 12 0 0 24 

Santos Andrade 0 0 8 17 2 0 27 

Ecoville 12 5 154 182 91 19 463 

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos 

 

Quanto à capacitação do corpo técnico-administrativo, a maior parte das 

capacitações são realizadas via Universidade Corporativa, de acordo com indicação de 

gestor, conforme cursos a seguir: 

 

Quadro – Cursos disponíveis para o corpo técnico-administrativo 

Áreas Curso Modalidade 

Comportamento e Atitude Resolução de conflitos no mercado de trabalho EaD 

Comportamento e Atitude Comportamento do Consumidor - 2021.1 EaD 

Comportamento e Atitude Workshop – Top Skills, Marketing Pessoal & Performance – O1A21 EaD 

Comportamento e Atitude Felicidade e Qualidade de Vida 2021.1 EaD 

Comportamento e Atitude Liderança de Alta Performance Blended 

Docentes Workshop Starter Pack – Blackboard Learn - Turma 1 - O1A22 EaD 

Docentes Formação ZOOM – O1A21 EaD 

Ética e Conformidade Workshop de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais – O3A21 EaD 

Gerência Administrativa Gerência Administrativa – Integração EaD 

Integração e Atualização SNAC Online O3 A21 Blended 

Técnica e Prática Gestão de Projetos - 02A21 Blended 

Técnica e Prática Coaching e Mentoring O3A21 Blended 

Técnica e Prática O Líder Coach Blended 

Técnica e Prática Realidade Virtual: ATRIUM - O1A21 EaD 

Técnica e Prática 
Currículo Lattes: da Elaboração à Atualização do seu Perfil Acadêmico - 
2021.1 Blended 

Técnica e Prática Perfil Campeão Linkedin - 2021.1 EaD 

Técnica e Prática 
Turbinando o ERSE I - Novas tecnologias digitais e estratégias de ensino-
aprendizagem inovadoras EaD 
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Áreas Curso Modalidade 

Técnica e Prática 
Turbinando o ERSE II - Novas tecnologias digitais e estratégias de ensino-
aprendizagem inovadoras EaD 

Técnica e Prática Formação ZOOM – O1A21 EaD 

Tutoria Comunicação Não Violenta (CNV) - O1A21 Blended 

Fonte: Portal Universidade Corporativa 

 

Além de capacitações de curta duração, o corpo técnico-administrativo tem como 

benefícios e incentivos à formação descontos de 50% em cursos de graduação e pós-

graduação lato sensu. 

3.4.4. Indicador 4.4 Política de capacitação e formação continuada para o corpo de 

tutores presenciais e a distância  

Além da oferta de cursos de graduação e de extensão, na modalidade a distância, 

a Diretoria de Educação a Distância mantém os seguintes projetos, atividades e 

programas em relação à formação continuada de tutores: 

• Atividades do Programa Institucional de Formação, Capacitação e Atualização de 

Docentes, Tutores e Alunos para uso das TDICs, realizado semestralmente. 

• Atividades do Programa de Formação Continuada de Coordenadores de Polos de 

Educação a Distância. 

• Formação de tutores para cursos a distância, realizada por meio de cursos 

específicos, oferecidos a cada semestre, gratuitamente, com o apoio da 

Universidade Corporativa da Cruzeiro do Sul Virtual. 

As atividades de tutoria para os tutores online, os tutores presenciais e os 

supervisores de tutoria são regidas por regulamento aprovado pelos Conselhos 

Universitários, dentre os quais se pode citar o Quadro de Tutores que estabelece as 

atividades da função de tutor e os diferentes níveis da carreira de tutor na Instituição. 

As Políticas de qualificação são implementadas de acordo com o que estabelece 

o PDI e o Programa de Qualificação e Capacitação de Docentes e Tutores. 

A Gerência de Graduação EaD e Educação Profissional juntamente com a 

Universidade Corporativa da Cruzeiro do Sul Virtual promovem, sistematicamente, um 

programa de qualificação dos tutores, por meio de oficinas, workshops, seminários e 

cursos online e presenciais que visam à formação continuada dos tutores. As evidências 

e as documentações destas atividades de qualificação podem ser consultadas na própria 

instituição. 

O programa de formação continuada de tutores engloba quatro dimensões: 

• capacitação no domínio específico do conteúdo; 
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• capacitação em mídias de comunicação; 

• capacitação em fundamentos da EAD e no modelo de tutoria; e 

• formação para bem-estar e saúde. 

Essas quatro dimensões são apresentadas contemplando três eixos: os aspectos 

de aprendizagem, os de comunicação, linguagem e saúde e os tecnológicos. Esses eixos 

são considerados essenciais no modelo de educação a distância da Instituição. 

A Supervisão de Tutoria mantém reuniões semanais com os tutores virtuais para 

alinhamento das ações e diretrizes das melhores práticas de tutoria. Há, ainda, no AVA, 

uma comunidade de boas práticas de tutoria em que ficam registrados esses encontros 

e as experiências trocadas entre o grupo. 

Constantemente, assim como os docentes, os tutores são incentivados a 

participarem de congressos nacionais e/ou internacionais, por meio de bolsas de 

pesquisa e com auxílio de incentivos logísticos e financeiro. Na Instituição, as ações de 

estímulo à produção acadêmica resultam em publicações científicas, didático-

pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais, em grande parte, a partir de 

planejamentos internos previstos nos projetos pedagógicos dos cursos e em ações 

desenvolvidas nos polos de educação a distância. Essa política institucional decorre do 

perfil da Instituição, que preza pelo caráter da pesquisa e pela difusão do conhecimento 

de forma abrangente, buscando sempre envolver a comunidade acadêmica na promoção 

contínua do conhecimento. 

3.4.5. Indicador 4.5 Processos de gestão institucional 

A gestão da UP baseia-se na participação democrática em órgãos colegiados 

superiores, bem como construção de políticas acadêmicas em conjunto com docentes e 

coordenadores de curso, por meio da Câmara de Graduação e Extensão e da Câmara 

de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu. 

As Câmaras fazem parte da estratégia de desenvolvimento institucional, previstas 

em PDI e na resolução sobre estrutura organizacional da UP, e em 2021 foram 

nomeadas por meio da Portaria 1.343 de 25/03/2021, com a seguinte composição. 

Câmara de Graduação e Extensão  

I - Fernanda Bertoli Stival 

II - Henrique Braunstein Raskin 

III - Kátia Renata Antunes Kochla 

IV - Kristian Capeline 
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V - Leide Albergoni do Nascimento Bilinski 

VI - Luiz Gustavo Alves de Lara  

VII - Luiz Pereira Pinheiro Junior 

VIII - Marcelo Catto Gallina 

IX - Marcus Vinícius Manfrin de Oliveira Filho 

X - Muriel Brenna Volz 

XI - Olívia Alves Gomes Pessoa 

XII - Patrícia Lizi de Oliveira Maggi 

XIII - Roberto Mattar Cepeda 

XIV - Thais Amoroso Paschoal 

XV - Willian Carneiro de Oliveira 

 

Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa: 

I - Anderson Marcos dos Santos  

II - Carla Castiglia Gonzaga  

III - Carlos Luiz Strapazzon  

IV - Cíntia Mara Ribas de Oliveira  

V - Clarissa Bueno Wandscheer  

VI - Edson Ronaldo Guarido Filho  

VII - Eduardo André Teixeira Ayrosa  

VIII - Eduardo Faria Silva  

IX - Luiz Gustavo Alves de Lara  

X - Mário Sergio Michaliszyn  

XI - Maura Harumi Sugai Guérios  

XII - Olívia Alves Gomes Pessoa  

XIII - Rodolfo Marques Sastre  

XIV - Solena Ziemer Kusma Fidalski  

XV - Thabata Maria Alvarez  

 

As Câmaras reuniram-se periodicamente para discutir estratégias de 

implementação do PDI, que foram definidas em 2020 na elaboração do documento. No 

âmbito da graduação, as reuniões resultaram na revisão da estrutura de organização das 

competências para os projetos pedagógicos de curso, reorganização do trabalho de 

conclusão de curso para implantação em 2022, criação do Grupo de Estudos e 
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Pesquisas (GEP) para potencializar a integração entre ensino-pesquisa-extensão. No 

Stricto Sensu, as reuniões resultaram na proposta de regimento integrado dos 

programas de stricto sensu,  

Quanto aos órgãos colegiados superiores, até outubro de 2021 o estatuto da UP 

previa o Conselho Acadêmico Superior – CAS e o Conselho Universitário – Consu. Em 

outubro o estatuto foi revisto e foram instituídos o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – Consepe substituiu o CAS. 

Em 2021 o CAS e CONSU publicaram 265 novas resoluções entre criação de 

cursos e regulamentos, das numerações 885 a 1150. A partir do novo estatuto, o novo 

Consu publicou apenas 1 resolução e o Consepe publicou 54. A Reitoria emitiu 245 

portarias (1275 a 1520) e 105 editais (1165 a 1270). 

As decisões foram divulgadas amplamente por meio de e-mail direcionados a 

todos os docentes, técnicos administrativos e alunos. 

3.4.6. Indicador 4.6 Sistema de controle de produção e distribuição de material didático  

Os materiais didáticos para as disciplinas dos cursos de graduação EaD, no 

Modelo Institucional, são digitais e disponibilizados via AVA, acessível por meio de 

computadores e, responsivamente, por meio de dispositivos móveis (tablets e 

smartphones). Para o desenvolvimento dos materiais didáticos, a Instituição utiliza-se de 

um sistema próprio de gestão de processos (BPM) que integra desde a concepção da 

disciplina, sua ementa e plano de ensino até o material final, composto de suas diversas 

unidades e objetos de aprendizagem. O processo todo permite a integração do 

Coordenador, Professor Responsável, Equipe de Planejamento Pedagógico, Núcleo de 

Desenvolvimento e Produção de Materiais, Núcleo de Tecnologia, Revisores e Equipe 

de Publicação. Os materiais são produzidos e elaborados de acordo com um protótipo 

previamente definido por intermédio da interação entre coordenador de curso, docente 

responsável e equipe multidisciplinar. 

O sistema de produção e de distribuição dos materiais didáticos está formalizado 

e segue os pressupostos da Cruzeiro do Sul Virtual. O Coordenador do Curso, em 

conjunto com a Equipe Multidisciplinar e em parceria com a equipe pedagógica, de 

desenvolvimento e produção de material e produção audiovisual acadêmica, indica os 

professores que serão responsáveis pela elaboração do conteúdo. A equipe de 

Planejamento, em parceria com a equipe de Desenvolvimento e Produção de Materiais, 

é responsável por orientar o Professor Conteudista a desenvolver suas atividades de 
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acordo com os referenciais pedagógicos norteadores dos protótipos desvelados em 

reuniões, oficinas e workshops. 

No modelo Institucional, há manuais de apoio para orientação dos professores 

conteudistas para auxiliar a elaboração de conteúdos de acordo com a disciplina e as 

suas especificidades. Nos referidos manuais, é possível identificar os processos do fluxo 

de produção e, ainda, os elementos que constituem o modelo institucional, notoriamente, 

em concordância com as políticas institucionais para a EaD e os documentos legais. 

Além dos materiais impressos e dos vídeos, há oficinas de orientação pedagógica, 

destinadas aos professores conteudistas, em que são abordados os seguintes temas: 

1. Especificidade do Desenvolvimento e Produção na EaD. 

2. Utilização de Recursos Midiáticos. 

3. Integração com as equipes. 

4. Proposição de atividades. 

5. Acesso ao sistema BPM. 

6. Acesso às Bibliotecas Virtuais. 

7. Prazos e calendários. 

8. Aspectos Pedagógicos e Desenho Educacional. 

9. Produção de Recursos Audiovisuais. 

O conteúdo produzido é encaminhado à equipe responsável pela revisão textual 

e, quando necessário, para adequação de linguagem. Esse conteúdo é reenviado ao 

conteudista para avaliação e ciência de possíveis adequações realizadas ou a serem 

revistas. Além da figura do revisor linguístico, a equipe de desenvolvimento e de 

produção do material didático é constituída por diferentes profissionais, tais como: 

pedagogos, designers instrucionais, desenhistas, cinegrafistas, editores de vídeo etc. As 

especificidades de produção do conteúdo pedagógico em EaD, tais como as 

contempladas na confecção de produtos audiovisuais voltados à educação, exigem, 

desta Instituição, a adoção de infraestrutura e recursos humanos aptos a atender os 

conteudistas no planejamento, na gravação, na edição, na finalização e na 

armazenagem, em servidor competente, de elementos como a apresentação narrada e 

a videoaula de cada uma das unidades das disciplinas preparadas pela Cruzeiro do Sul 

Virtual. 

A multiplicidade de perfis presentes na concepção das equipes envolvidas no 

processo de produção do conteúdo exprime o viés da interdisciplinaridade, por meio do 

qual competências e habilidades distintas são oportunizadas a favor da aprendizagem. 
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Destarte, são contemplados, ainda, treinamentos e cursos de formação continuada às 

equipes, para fomentar novas práticas pedagógicas e tecnológicas, além de ações 

inovadoras para o aprimoramento dos cursos ofertados. 

Após a entrega do conteúdo pelo professor e validação desse conteúdo pelo 

Coordenador/NDE, a equipe de produção dá suporte para a elaboração de todo o 

material pedagógico a ser postado, posteriormente, pela de equipe de tecnologia no 

AVA. 

Os conteúdos são catalogados e disponibilizados em um servidor destinado à 

composição dos elementos constituintes da oferta de cada disciplina no AVA. Tal etapa 

consiste na criação da disciplina e no enturmamento, na configuração do calendário da 

disciplina (datas, prazos, pontuação), na estruturação dos avisos da disciplina, dos 

conteúdos de orientação didática, das atividades (fóruns, exercícios de sistematização, 

avaliação, resolução de exercícios), na publicação do material teórico e de apoio, das 

videoaulas e das apresentações narradas. 

Cabe ressaltar que o acompanhamento da produção do conteúdo é feito pelas 

equipes juntamente com o coordenador do curso por meio de um sistema de autoria 

institucional - a saber, Cruzeiro do Sul Virtual / BPM - habilitado a gerir, revisar, deliberar 

e acompanhar as diversas etapas do processo de feitura do conteúdo didático-

pedagógico. 

O Fluxo de produção via Sistema de Produção de Conteúdo - Cruzeiro do Sul 

Virtual / BPM compreende as seguintes etapas: 

1. Entrega conteúdo pelo autor responsável por sua produção. 

2. Validação do conteúdo produzido pela Coordenação do Curso. 

3. Validação do material pelo Setor de Produção de Conteúdo. 

4. Revisão linguística por profissional da área da linguagem. 

5. Processo de design educacional, produção gráfica e diagramação da disciplina 

por profissional específico da área. 

6. Publicação do material no AVA por profissionais do Setor de Tecnologia. 

A última etapa consiste na disponibilização da disciplina elaborada para análise e 

validação por parte da Coordenação do Curso, dos Professores Responsáveis pela 

disciplina e do tutor que mediará a disciplina no AVA. 

 

  



 136 

Figura - Fluxo do setor de produção 

 

A distribuição do conteúdo é realizada de forma digital e gratuita ao aluno, com 

possibilidades de leitura em dispositivos multiplataforma. O material didático é fornecido 

ao aluno em três formatos digitais: (1) PDF (Portable Document Format), para download 

e impressão; (2) interativo, em formato de livro eletrônico (acessível à multiplataforma, 

com índice dinâmico, recurso de ampliação textual, sistema de busca e 

marcadores/anotações); e (3) personalizado, para os casos de alunos com deficiência, 

como, por exemplo, a baixa visão. 

Com o uso de sistema próprio, o BPM, o processo de controle de produção e de 

distribuição de material didático está formalizado e atende à demanda do curso. Como 

forma de garantir os materiais didáticos aos estudantes, a instituição possui um plano de 

contingência para a continuidade de funcionamento e dispõe de um sistema 

informatizado de acompanhamento para gerenciamento dos processos, com uso de 

indicadores bem definidos em seus pilares de atuação. 

A figura a seguir representa o fluxo de produção adotado pela Cruzeiro do Sul 

Virtual, com base nas contribuições teóricas, no documento elaborado pelo MEC 

(Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância) e nas experiências 

adquiridas ao longo de mais de duas décadas, produzindo materiais para EaD. 
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Figura – Fluxo de desenvolvimento e produção de materiais 

 

 

3.4.7. Indicador 4.7 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento 
institucional e Indicador 4.8 Sustentabilidade financeira: participação da 

comunidade interna 

Superar e manter em alto nível o referencial de qualidade, tem sido a meta da 

Universidade Positivo. Para isso buscam-se práticas que possam garantir sua 

sustentabilidade. Dentre elas, podemos destacar a racionalização e acompanhamento 

dos gastos com custeios, praticados para evitar o desperdício de recursos. Também 

cabe salientar o estímulo dado à elaboração de projetos que possibilitem a captação de 

recursos em agências de fomento, voltados às atividades de pesquisa e extensão. A 

utilização dessas estratégias tem fundamento em virtude das instituições particulares de 

ensino superior, em sua maioria, dependerem das mensalidades pagas pelos estudantes 

como principal fonte financiadora, quando não a única. 

Dessa forma, o planejamento e o gerenciamento administrativo, contábil e 

financeiro também têm o escopo de maximizar os recursos orçamentários disponíveis 

para o atendimento de uma gama de necessidades tanto de custeio como de 

investimentos nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços. Cabe à 

Instituição, na utilização de recursos dos diversos programas em desenvolvimento, 

organizar os processos internos de forma adequada, ágil e coerente. 
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Como descrito no PDI, o conceito de orçamento utilizado pela instituição é mais 

amplo do que a projeção simples de resultados. É uma forma de gestão e de controle 

que pretende atingir os macro-objetivos da IES na intenção de acompanhar e controlar 

o seu dia a dia econômico-financeiro. O grau de detalhamento permite analisar cada 

nível da Instituição para poder atuar em seus diversos segmentos tanto acadêmico como 

administrativo.  
 

O PDI estabelece diretrizes orçamentárias, tal previsão leva em conta a 

manutenção de cursos existentes, os programas institucionais de pesquisa e de 

extensão, bem como a criação de novos cursos e programas. É importante ressaltar que 

a Instituição vem promovendo um processo contínuo de profissionalização de suas áreas 

técnico-administrativas a fim de melhorar e ampliar os controles e o desempenho para a 

obtenção de resultados positivos. 

A criação de uma Diretoria Financeira estatutária, assim como a descentralização 

das áreas de Contabilidade e Orçamentos, com a criação de uma área de Controladoria, 

com gestores especialistas em cada uma delas, melhorou os níveis de detalhes e o 

acompanhamento e controle da dotação orçamentária e o acompanhamento do custeio. 

As Coordenações de Cursos e os responsáveis pelos laboratórios projetam, em 

função dos cursos vigentes e previstos, suas necessidades de materiais de consumo e 

materiais auxiliares que serão incluídos no orçamento. Da mesma forma, as áreas de 

apoio passam a elaborar projeções que se adaptem a esse orçamento. 

As despesas de manutenção, atualização e implantação são projetadas para 

atender às instalações novas e existentes nos campi, em consonância com o orçamento 

de investimentos e metas definidas.  

Outro aspecto importante a ser considerado e previsto em orçamento é a 

necessidade de alocação de pessoal e a de realização de treinamentos. 

As alterações de titulação e enquadramento do corpo docente, após análise da 

Reitoria, subsidiada por comissão específica, são passadas para o Departamento de RH 

para registro e acompanhamento de planos de carreira. 

Da mesma forma que a área acadêmica, as áreas de apoio verificam suas 

necessidades de pessoal e treinamento para atender às metas definidas e elaborar as 

projeções que integram o orçamento. 

Todas essas projeções são compiladas e inseridas na peça orçamentária que, 

quando fechada, é submetida à apreciação da Mantenedora que pode sugerir ajustes ao 

plano em função da análise de resultados, sustentabilidade e viabilidade.  
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O acompanhamento e o controle são feitos mensalmente, com análises entre real 

e orçado no mês, trimestre e ano, ou outra periodicidade necessária. Diariamente, um 

acompanhamento entre orçado e liberado de compras e despesas dá uma sinalização 

às áreas quanto ao cumprimento do orçamento. 

A busca contínua pela qualidade e pela sustentabilidade no âmbito do ensino, da 

pesquisa, da extensão e da gestão são objetivos expressos no PDI da IES.  

A Universidade conta com uma política orçamentária que não se restringe 

unicamente à previsão de receitas e estimativa de despesas. Essa política envolve as 

instâncias de planejamento e gerenciamento administrativo, contábil e financeiro e visa 

a maximizar os recursos orçamentários disponíveis para o atendimento de uma gama de 

necessidades, tanto de custeio quanto de investimento nas áreas de ensino, de 

pesquisa, de extensão e de prestação de serviços. Tendo em vista esse objetivo básico, 

a política de orçamento orienta-se pelos seguintes princípios: 

• disponibilização de recursos orçamentários para garantir um padrão de qualidade 

nos serviços oferecidos à sociedade; 

• racionalização e acompanhamento dos gastos com custeio, evitando-se o 

desperdício de recursos; 

• estímulo à elaboração de projetos que possibilitem a captação de recursos em 

agências de fomento, em atividades de pesquisa e de extensão; 

• desenvolvimento de parcerias e convênios com entidades públicas e privadas. 

A manutenção dos recursos para atingir as metas orçamentárias consiste 

essencialmente na cobrança de mensalidades escolares dos alunos. Existem outras 

fontes de captação da Instituição, tais como: taxas, aluguéis de espaços, patrocínios, 

aporte financeiro de órgãos de fomento à pesquisa, serviços, convênios públicos e 

privados que colaboram parcialmente no orçamento geral. 

A Universidade, sob o ponto de vista financeiro, responsabiliza-se pela 

implantação e manutenção dos programas de pós-graduação e pelo desenvolvimento de 

pesquisa, sem dependência de financiamento de órgãos externos. Entretanto, o 

desenvolvimento de projetos apoiados pelas agências de fomento é de grande 

importância e vem sendo incentivado por meio do programa de captação de recursos. 

Por essa razão, existe um plano de incentivos à captação de recursos, já existindo, nesse 

sentido, um elemento estimulador dentro do Plano de Carreira Docente. 

As tabelas a seguir apresentam os valores anuais de custeio e de investimentos 

da Universidade em seus Campi. 
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Quadro - Custeio   

2021 

224.820.598 

Fonte: Financeiro 

Quadro - Investimentos  

2021 

2.943.191 

 Fonte: Financeiro 
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3.5. Eixo 5: Infraestrutura Física 

3.5.1. Informações da Infraestrutura por Unidade 

 

A seguir, são detalhadas cada uma das unidades da Universidade Positivo, 

apresentando informações gerais sobre a respectiva infraestrutura física. 

 

Unidade Ecoville (Campus Sede) 

O Campus Sede funciona na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 

- Campo Comprido, Curitiba - PR. 

Com 428,8 mil m² de área, espaço aprazível com amplo lago e teatro próprio, tem 

uma estrutura física adequada para uma boa formação de nossos educandos. Os 

controles da UP indicam que em 2019, passaram pelo Campus mais de 1.134.000 

pessoas, entre alunos, professores, colaboradores e visitantes. Em volta do lago há uma 

pista asfáltica, na qual em todos os horários, observam-se alunos, colaboradores e 

pessoas da comunidade se exercitando, em vista da qualidade, beleza e segurança. 

A unidade tem fácil acesso viário e amplo estacionamento. Ademais, o município 

disponibiliza linha de transporte coletivo que leva o nome da instituição e faz a ligação 

da unidade até o Terminal do Campo Comprido, de onde é possível fazer a integração 

com o restante da cidade e região metropolitana sem a necessidade de pagamento de 

passagem adicional. Dentro do Campus, há quatro pontos cobertos de embarque e 

desembarque. 

Quanto à acessibilidade, a estrutura possui piso tátil para o adequado 

deslocamento de pessoas com baixa ou nenhuma visão. Além disso, a unidade conta 

com rampas e elevadores, permitindo acesso irrestrito a todos os ambientes. 

Os diversos cursos de Graduação e Pós-Graduação ofertados na unidade são 

distribuídos entre os oito blocos didáticos, cada um com três pavimentos. As salas de 

aulas são espaçosas e os diversos laboratórios contam com boa estrutura de 

equipamentos, visando dar pleno suporte ao processo ensino-aprendizagem. 

Além disso, o Campus conta com ampla e completa biblioteca, premiada pelo seu 

belo projeto arquitetônico, teatro, diversos anfiteatros, centro de exposições 

(ExpoUnimed) e complexo poliesportivo composto por piscinas, academia, pista de 

corrida, campo de futebol de grama e quadras cobertas. O Quadro a seguir contabiliza 

os espaços do Campus Ecoville em 2019, pois em 2020 e 2021 não foram realizadas 

alterações significativas de infraestrutura em virtude da pandemia. 
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Quadro - Quantitativo de espaços no Campus Ecoville 

  
Observação: contabiliza-se como laboratórios todas as áreas destinadas a práticas curriculares, incluindo clínicas, biotério, NPJ, a guarda de materiais e atendimento clínico 

Fonte: Dados trabalhados do Plano de Desenvolvimento Institucional 2021-2025 

TIPO DE ESPAÇO Biblioteca Biotério 
Bloco 

Amarelo

Bloco 

Azul

Bloco 

Bege

Bloco 

Marrom

Bloco 

Vermelho

Bloco  

Civil

Bloco 

Mecânica

Centro 

Esportivo
Clinica Fisio

Clinica 

Veterinária
A.Clinicas NPJ

Bloco Pós 

Graduação 
Reitoria TOTAL

Administrativo 8 3 4 2 4 1 1 1 1 1 12 2 1 2 10 27 80

Almoxarifado/Depósito 5 3 4 1 2 1 2 1 2 1 6 1 1 4 34

Atendimento Aluno 2 3 2 2 2 11

Auditório 2 1 1 2 6

Cantina 1 1 1 1 1 1 6

Centro Esportivo 17 17

Comiotê Ética 1 1

Conveniências 5 3 2 10

Copa 1 2 1 1 1 1 1 1 5 14

Espaço de Convicência 3 3 2 3 3 1 1 2 4 2 24

Espaço de Trabalho Docentes 16 2 1 1 1 3 6 1 31

Espaço para Acervo 4 1 5

Espaço para Estudos 3 2 5

Espaço para Eventos 2 1 1 4

Estudo e Permanência de Alunos 4 1 4 1 10

Infraestrutura CPA 1 1

Instalações Sanitárias 9 8 9 9 9 11 9 10 10 6 4 2 4 2 12 13 127

Laboratórios 11 34 30 3 33 22 11 11 10 36 7 2 210

Ouvidoria 1 1

Fotocópia 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Refeitório para Funcionários 1

Sala de Professores 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Sala de Aula 19 28 29 10 14 6 18 1 1 1 24 151

Sala de Coordenação 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 18 32

Sala de Estudos 24 2 1 1 1 1 1 31

Sala de Reunião 1 1 1 1 1 1 4 1 6 17

Sala Viva 2 1 1 4

SIAE 3 3

Teatro 1 2

TOTAL GERAL 79 22 124 81 94 63 75 40 55 33 27 20 18 15 66 79 893
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Unidade Praça Osório 

A Unidade Praça Osório foi criada de acordo com a Resolução nº 104/2014 do 

CONSU em 31 de julho de 2014, funcionando na Praça Osório, 125, Centro, Curitiba. 

Localizado no centro de Curitiba, o prédio tem mais de 30 salas de aula, além de 

laboratórios, biblioteca, cantinas, salas de professores, escritórios administrativos, 

anfiteatro e salas multiuso, em um espaço de mais 7.500 metros quadrados. 

O quadro a seguir apresenta os quantitativos de espaços: 

Quadro - Quantitativo de Espaços da Unidade Praça Osório  

Espaço Quantitativos 

Administrativo 1 

Atendimento 2 

Atendimento a alunos 1 

Auditório 1 

Biblioteca – Acervo 1 

Biblioteca – Espaço para estudos 4 

Copa 1 

Enfermaria 1 

Espaço de convivência 13 

Laboratório 9 

Sala de aula 30 

Sala de Coordenação 1 

Sala de professores 1 

UP Maturidade 1 

Vestiário 1 

Total Geral 68 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2021-2025 
 

A unidade possui acessibilidade adequada para portadores de necessidades 

especiais ou mobilidade reduzida, com elevadores, piso tátil, banheiros adaptados. Há 

convênio com estacionamentos na reunião para uso pelos alunos, docentes e corpo 

técnico-administrativo, além de contar com amplo e fácil acesso ao transporte público. 

 

Unidade Santos Andrade 

A Unidade Santos Andrade foi criada de acordo com a Resolução nº 223/2016 do 

CONSU em 19 e dezembro de 2016, sita à Rua XV de Novembro, 950, Centro, Curitiba, 

localizada ao lado do Teatro Guaíra e a 100 metros do prédio icônico da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), construído na década de 1930. A unidade, pela sua 

localização central é favorecida pelo fácil acesso e pelas diversas linhas de ônibus. 
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Quadro - Quantitativo de espaços da Unidade Santos Andrade 

Espaço Quantitativo 

Administrativo 4 

Atendimento a alunos 1 

Auditório 1 

Biblioteca – Espaço para acervo 1 

Biblioteca – Espaço para estudos 1 

Cantina 1 

Copa 1 

Enfermaria 1 

Instalações sanitárias 36 

Laboratórios 9 

Sala de aula 37 

Sala de coordenação 1 

Sala de professores 1 

Sala de reunião  2 

Total Geral 97 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2021-2025 

 

A estrutura é composta por duas edificações, a primeira tombada pelo patrimônio 

histórico e a segunda sendo um prédio totalmente novo erguido pela própria UP. Conta 

com recursos para portadores de necessidades especiais ou mobilidade reduzida, como 

elevadores e rampas de acesso, proporcionando circulação irrestrita. 

 

Campus fora de sede Ponta Grossa 

O Campus fora de sede Ponta Grossa foi credenciado em 2018 e implantado em 

2020, com o curso de Administração. O imóvel é alugado e o contrato prevê uso de 

espaços gradativos, conforme a expansão de cursos. Em 2021 utilizou-se parcialmente 

o espaço de secretaria e atendimento, pois as aulas foram remotas. 

 

Campus fora de sede Londrina 

O Campus fora de sede Londrina foi credenciado em 2020 e implantado em 2021, 

com cursos na área de Saúde e Arquitetura. O imóvel alugado usado com a FPL. 

Quadro - Quantitativo de Espaços do Campus Londrina 

Espaço Quantitativos 

Administrativo 3 

Atendimento 2 

Atendimento a alunos 2 

Auditório 1 

Biblioteca – Acervo 1 

Biblioteca – Espaço para estudos 4 

Copa 1 

Espaço de convivência 2 

Laboratórios 11 

Sala de aula 29 

Sala de Coordenação 5 

Sala de professores 1 

Total Geral 68 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2021-2025 
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3.5.2. Indicador 5.9 Bibliotecas: infraestrutura e Indicador 5.10 Bibliotecas: plano de 

atualização do acervo 

O Sistema de Bibliotecas da Cruzeiro do Sul Educacional coordena as ações 

técnicas das Bibliotecas, objetivando oferecer à comunidade acadêmica uma 

infraestrutura de informação para atender as áreas de ensino, pesquisa e extensão de 

todas as Unidades do Grupo. 

O Sistema é formado pelas seguintes Bibliotecas: Biblioteca Central Prof. Gilberto 

Padovese - Cruzeiro; Biblioteca Setorial Campus Anália Franco – Cruzeiro; Biblioteca 

Setorial Campus Liberdade – Cruzeiro; Biblioteca Setorial Campus Paulista – Cruzeiro; 

Biblioteca Setorial Campus Santo Amaro – Cruzeiro; Biblioteca Setorial Campus 

Guarulhos; Biblioteca Setorial Campus Villa Lobos; Biblioteca Setorial Campus Martim 

de Sá – Módulo; Biblioteca Governador Eurico Rezende – UDF; Biblioteca Prof. Lúcio de 

Souza – Campus Tatuapé – UNICID; Biblioteca Setorial – Campus Pinheiros – UNICID; 

Biblioteca da Universidade de Franca – UNIFRAN; Biblioteca da Faculdade São 

Sebastião – FASS; Biblioteca Setorial Dr. Novelli Júnior – Campus Salto – CEUNSP; 

Biblioteca Setorial Santa Madalena – Campus Itu - CEUNSP; Biblioteca CESUCA; 

Biblioteca do Centro Univ. da Serra Gaúcha - FSG (Caxias); Biblioteca da Faculdade da 

Serra Gaúcha de Bento Gonçalves – FSG (Bento); Biblioteca Central Mons. Marcos A. 

Trindade – Campus João Pessoa – UNIPÊ; Biblioteca Campus Campina Grande - 

UNIPÊ; Biblioteca Prof. Mauricio Chermann - Braz Cubas e as Bibliotecas da 

Universidade Positivo, a Biblioteca Central, localizada no Campus Sede - Ecoville, três 

bibliotecas setoriais em Curitiba (Hospital da Cruz Vermelha (HCV), Praça Osório e 

Santos Andrade) e uma na cidade de Londrina atendendo a própria UP e a Faculdade 

Positivo. As Bibliotecas de polos EAD também integram o Sistema de bibliotecas. 

As Bibliotecas da Universidade Positivo (UP) adotam sistema de livre acesso ao 

acervo e disponibilizam uma coleção de aproximadamente 178 mil volumes de materiais 

físicos e eletrônicos, em todas as áreas do conhecimento. 

A tabela a seguir apresenta a evolução do acervo no triênio (2019 a 2021): 
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Quadro – Evolução do Acervo Bibliográfico 

ESPECIFICAÇÃO 

2019 2020 2021 

Títulos Exemplares Títulos 
Exemplar

es 
Títulos Exemplares 

Livros e Teses 52.188 144.431 52.576 144.881 52.594 144.920 

Multimídia  944 1.146 944 1.146 944 1.146 

E-books 
(acesso ilimitado) 12.000 12.000 26.023 26.023 30.799 30.799 

Normas Técnicas 
(acesso ilimitado) 184 184 2.000 2.000 2.000 2.000 

TOTAL 65.316 157.761 81.543 174.050 86.337 178.865 

PERIÓDICOS 

- Portal de Periódicos 
Capes 

- RT Online (assinatura)  
- EBSCO (assinatura) 

- Portal de Periódicos 
Capes 

- RT Online (assinatura)  
- EBSCOhost 

(assinatura) 

- Portal de Periódicos 
Capes 

- RT Online (assinatura)  
- EBSCOhost 

(assinatura) 

Fonte: A Biblioteca (2022). 

 

Os sistemas adotados para o tratamento da informação respeitam os padrões 

internacionais para processamento técnico da coleção bibliográfica, utilizando a 

Classificação Decimal Universal CDU e, para a catalogação, o Código Anglo American 

Cataloguing Rules - AACR-2.  

O quadro a seguir apresenta os principais indicadores das Bibliotecas UP, em 

todas as suas unidades em 2021. 

 
Quadro - Dados do Sistema de Bibliotecas da Universidade Positivo, 2021 

Unidade Acervo 
físico 

Empréstimos 
por unidade 

Reservas 
por unidade 

Consultas 
por unidade 

Circulação de 
público pelas 

bibliotecas 

Exposição 
de Artes na 
Biblioteca 

Central 154.571  3.180 * * * * 

Hospital da Cruz 
Vermelha 

449 0 * * * * 

Osório 9.760 162 * * * * 

Santos Andrade 15.785 350 * * * * 

Londrina 24.327 191 * * * * 

Total 204.892 3.883 * * * * 

Fonte: A Biblioteca (2022). 
*As Bibliotecas UP estiveram fechadas durante os anos de 2020 e 2021 para circulação de usuários, tendo sido  
   liberados empréstimos somente mediante agendamento para retirada de materiais no balcão de atendimento. 

 

 

A biblioteca no contexto da UP 

As bibliotecas universitárias caracterizam-se como importantes centros de 

recursos para o processo de ensino-aprendizagem, bem como celeiros para a criação e 

a disseminação do conhecimento. Dessa forma, é possível que atividades de ensino, 

pesquisa e extensão – a tríade universitária –, sejam desenvolvidas adequadamente. É 

sobre esse prisma que as Bibliotecas UP estão engajadas, no sentido de usufruir de 
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todos os recursos da moderna tecnologia da informação e da comunicação para atender 

seus usuários, sem deixar em segundo plano seus recursos humanos, os quais 

permitirão que todos os serviços oferecidos sejam executados com excelência. 

 

Biblioteca Central Universidade Positivo 

O prédio da Biblioteca Central UP, com 6.300m2, foi inaugurado em 2002. 

Estruturalmente, os pisos de leitura e consulta estão voltados para o grande lago, o que 

proporciona uma agradável ambientação para exercer atividades relacionadas à 

pesquisa. Seu mobiliário está disposto para oferecer adequada circulação aos 

cadeirantes. A locomoção entre os andares pode ser realizada tanto por escadas centrais 

e laterais, como também pelo elevador, o qual oferece uma vista panorâmica do interior 

da edificação.  

À comunidade interna é oferecida rede wi-fi, o que permite fácil acesso aos 

recursos tecnológicos disponíveis, sendo eles, bases de livros e periódicos eletrônicos e 

normas técnicas. 

As salas de estudo em grupo, 23 ao total, estão distribuídas no 2º e 4º andar. Ao 

oferecer um local agradável, com mobiliário para acomodar até 6 pessoas em um mesmo 

momento e acústica que propicia a permanência, os usuários podem fazer uso do espaço 

com conforto. Além disso, há 40 cabines para estudo individual, distribuídas entre o 1º e 

3º andar, 198 mesas para pequenos grupos e 4 pessoas, além de estofados. 

Nos pisos térreo e subsolo 1, há espaços nos quais são realizadas exposições de 

arte. Também no s1 está localizada a Sala Roberto Campos, a qual oferece mais de 

5.000 livros, periódicos e condecorações do acervo pessoal do economista, político, 

Ministro do Planejamento. Roberto Campos também esteve envolvido na criação do 

Banco Mundial e do FMI, entre outras participações para crescimento do Brasil.  

A Biblioteca Central está disponível não somente à sua comunidade acadêmica, 

mas também aos visitantes externos. 

 

Biblioteca Setorial Hospital da Cruz Vermelha (UP) 

Inaugurada em 2006, em razão da parceria entre o Hospital da Cruz Vermelha e 

a UP, essa biblioteca de 46,50m2 tem caráter de apoio e oferece acervo apenas para 

consulta local, atendendo acadêmicos dos cursos de Medicina, Fisioterapia, Nutrição e 

Enfermagem.  
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O ambiente está equipado com rede wi-fi, 2 mesas para estudos em grupo e 10 

cabines com computadores, nos quais podem ser acessados os recursos tecnológicos 

oferecidos aos usuários UP e prontuários médicos, sendo esses para consulta dos 

alunos de Medicina. 

 

Biblioteca Setorial Praça Osório (UP) 

Implantada em 2015, na primeira unidade UP no Centro de Curitiba, a Biblioteca 

Praça Osório, oferece um acervo voltado às necessidades de sua comunidade interna. 

Assim como na Biblioteca Central, os 160m2 disponíveis foram planejados de modo a 

oferecer um ambiente confortável, onde são encontradas 2 salas de estudos, 13 mesas 

para estudo em grupo, 6 cabines para estudo individual, 12 cabines com computadores, 

47 chromebooks, além da rede wi-fi. 

 

Biblioteca Setorial Santos Andrade (UP) 

Em um dos principais pontos de Curitiba, encontra-se a Biblioteca Santos 

Andrade. Inaugurada em 2017, essa biblioteca atende de forma cuidadosa sua 

comunidade acadêmica, ao oferecer recursos tecnológicos, rede wi-fi, 2 salas de estudos 

e 25 chromebooks.  

 

Informatização das Bibliotecas 

As Bibliotecas Universidade Positivo acreditam que, com a quantidade de 

informações e serviços com os quais estão envolvidas, torna-se necessária a disposição 

de recursos tecnológicos que darão suporte ao acesso, uso e disseminação de sua 

coleção, de forma ininterrupta. Tanto os serviços internos como os externos requerem 

as ferramentas da tecnologia de automação.  

 Para agilizar a gestão da coleção, as informações das Bibliotecas UP estão 

organizadas, no banco de dados Pergamum. O sistema é baseado nos padrões 

internacionais de catalogação (MARC-21) e de intercâmbio de dados (Protocolo Z39.50). 

Afora aperfeiçoar diversas atividades internas como a catalogação, o software permite 

que serviços de renovação e de reserva de itens sejam possíveis aos usuários, 

remotamente, por meio da intranet.  O empréstimo, a reserva e a renovação estão 

automatizados e atendem a todas as categorias de usuários: alunos, professores e 

funcionários. O sistema opera de forma integrada ao módulo de Registro Geral de 
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Matrícula (RGM) e ao Setor de Recursos Humanos, tendo inscrição automática de 

alunos, docentes e colaboradores.  

A informatização do acervo das Bibliotecas UP, realizada por meio do software 

Pergamum, otimiza a interação entre o usuário e o sistema. O programa apresenta 

interface amigável, prezando a usabilidade. Com isso, o acesso remoto à coleção se 

torna mais simples, seja por meio da internet ou dos terminais para consulta local 

disponíveis em todas as Bibliotecas UP. 

Ao participar do Sistema de Bibliotecas da Cruzeiro do Sul, o qual é usuários 

do Pergamum desde 2013, as Bibliotecas UP tiveram seus dados migrados, o que 

possibilitou a continuidade e qualidade de todos os serviços já prestados. 

 

Desenvolvimento de Coleções e Serviços 

As Bibliotecas UP seguem uma política que estabelece critérios, norteia o 

crescimento equilibrado e determina prioridades de aquisição e diretrizes para a 

avaliação das obras, mantendo correlação pedagógica com cada curso, oferecendo 

diretrizes para planos de contingência quanto ao seu acesso. Tal documento está 

validado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE). Esse órgão ocupa papel primordial na 

formação dos acervos das Bibliotecas UP, tendo a prerrogativa de analisar e validar 

processos, direcionando o setor quanto às aquisições. Essa parceria visa à continua 

promoção e legitimação de toda proposta de atualização e expansão do acervo. 

 Com o intuito de atender de forma coesa as demandas relacionadas à informação 

da graduação, pós-graduação e demais programas da Universidade Positivo, as 

Bibliotecas UP dão total atenção às indicações bibliográficas descritas nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos e Planos de Ensino. 

A formação e o desenvolvimento da coleção das Bibliotecas UP é de 

responsabilidade da Biblioteca Central UP, a qual está subordinada à gestão do Sistema 

de Bibliotecas da Cruzeiro do Sul. O processo de aquisição é realizado após análise das 

indicações bibliográficas solicitadas pelas coordenações e realizada de acordo com a 

determinação dos instrumentos do MEC. Assim, à comunidade acadêmica fica garantido 

o acesso ao conteúdo programático de cada disciplina. 

Além do acervo físico, à comunidade acadêmica está disponível uma coleção de 

documentos eletrônicos que conta com e-books em português e inglês. Quanto aos 

periódicos, a Universidade Positivo tem acesso ao Portal da CAPES e bases assinadas 

como a EBSCOhost. 
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Bibliotecas dos polos para educação a distância 

O acervo das bibliotecas dos polos é constituído por livros adotados nas 

bibliografias dos cursos oferecidos, das coleções de e-books e de periódicos eletrônicos 

disponibilizados. A atualização do acervo é garantida por compra semestral de livros e 

pelas assinaturas de documentos virtuais.  

Os cursos na modalidade a distância são atendidos pelo mesmo sistema de 

aquisição dos cursos presenciais. Isto é, pela compra automatizada a partir da 

bibliografia indicada nos planos de ensino. Todo material adquirido é enviado para seu 

respectivo polo, pelos Correios (SEDEX) ou transporte terceirizado. 

Por meio do acesso ao site do Sistema de Bibliotecas, os usuários dos polos 

(docentes, tutores e discentes) poderão conhecer os acervos físico e eletrônico, bem 

como os serviços oferecidos. À comunidade dos polos está disponível a comutação 

eletrônica, que é o fornecimento de cópia de artigos de periódicos (nacionais e 

importados). 

3.5.3. Indicador 5.11 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente 

Os recursos de tecnologias de informação e comunicação buscam atender às 

necessidades acadêmicas e aos processos de ensino e aprendizagem, que envolvam 

professores, técnicos e estudantes. 

O Departamento de TI monitora continuamente os serviços e recursos por meio 

de indicadores, requisições e projetos. Os indicadores são classificados pelos critérios 

de prioridades, impacto e urgência. O desempenho destes indicadores é avaliado 

semanalmente pela quantidade de ocorrências, classificação, prazo e qualidade na 

resolução.  

A melhoria contínua dos recursos é realizada por meio de análises semanais de 

desempenho utilizando indicadores de quantidade de ocorrências, classificação, prazo e 

qualidade na resolução, produzindo ações de correção nos processos, procedimentos e 

fluxos previamente estabelecidos. 

Na era da informação, a conectividade é fundamental para garantir um processo 

ensino-aprendizagem completo e efetivo. Ciente disso, a infraestrutura de TI dedica 

especial atenção aos links que utiliza. 

Para interligar as unidades da Universidade Positivo via VPN (Virtual Private 

Network), prover conectividade à internet e sustentar os sistemas on-line, a infraestrutura 
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de TI conta com 38 conexões distintas, contratada perante 6 diferentes prestadores, 

cujas velocidades variam desde 2 Mbps até 500 Mbps.  

Além de servidores físicos, são adotados inúmeros outros de forma virtual, ou 

seja, servidores rodando dentro de outros servidores. Essa prática visa otimizar o uso de 

recursos e espaço, bem como atender à necessidade de sistemas operacionais distintos. 

Especificamente na unidade Ecoville, cabe a ressalva de que a tabela apresenta 

recursos alocados em servidores virtuais acima da capacidade dos físicos, e isso 

justifica-se pela alocação dinâmica de recursos bem como o fato de nem todos estarem 

simultaneamente ativos. 

Concernente ao armazenamento de arquivos e backup de dados, além da 

capacidade alocada diretamente aos servidores, a Universidade Positivo conta com um 

armazenamento centralizado (Storage) que concentra um total de 48 discos rígidos e 

SSDs, num total de 29,8 terabytes. 

Em 2021 a Universidade Positivo contou com a seguinte infraestrutura de 

equipamentos de informática para os discentes: 

 

Quadro – Equipamentos de informática disponível em 2021 

Ambientes 
Unidades 

Ecoville Osório Santos Andrade Londrina 

Administrativos 675 34 36 59 

Salas de Aula 222 31 25 17 

Laboratórios TI 1289 409 286 170 

Ambientes Acadêmicos 84 4 73 23 

Equipamentos professores (Acadêmico) 68 4 4 3 

Biblioteca 40 23 28 29 

Acessos Livres 96 0 15 0 

Fonte: Tecnologia da Informação 
Observações: 

1. Ambientes acadêmicos = Laboratórios de uso acadêmico e que não sejam de Informática, 
consultórios, espaços de medicina, auditórios etc. 

2. Acessos Livres, nas unidades Osório e Londrina os alunos utilizam os equipamentos da 
biblioteca; 

 

3.5.4. Indicador 5.13 Estrutura dos polos EAD  

As metas propostas no PDI preveem o planejamento de expansão de polos de 

educação a distância de maneira a viabilizar a realização das atividades presenciais dos 

cursos e programas previstas nos projetos pedagógicos. 
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Para se firmar uma parceria com os polos de educação a distância, é obrigatória 

a existência de infraestrutura física mínima, recomendada na legislação em vigor, além 

de garantia de imóvel com disponibilidade legal e que atenda às necessidades dos 

cursos ofertados, de modo que as funções operacionais administrativas do polo de 

educação a distância estejam em consonância com os documentos institucionais e a 

legislação vigente. Internamente, há um conjunto de diretrizes institucionais que são 

estabelecidas pelo Setor de Expansão de Polos EaD cuja finalidade é apresentar um 

modelo padrão para futuros parceiros. 

Os polos de educação a distância passam frequentemente por supervisão da 

Instituição de maneira a garantir uma infraestrutura mínima, com boa iluminação, 

acústica, ventilação, segurança e acessibilidade; além de atender ao descrito a seguir: 

- disponibilizar recepção para atendimento aos alunos, telefone, scanner, sistema 

de protocolo de entrega e recebimento de documentos, requerimentos e trabalhos 

dos alunos; 

- dispor de salas de aula com capacidade e lugares que atendam ao número de 

alunos matriculados; 

- dispor de sala de coordenação, secretaria e tutoria e estrutura multimídia com 

acesso à internet banda larga; além de outros recursos tecnológicos que atendam 

às necessidades dos projetos pedagógicos dos cursos e programas ofertados; 

- disponibilizar laboratório de Informática com acesso a acervo físico e/ou digital de 

bibliografias básica e complementar dos cursos ofertados, cuja definição de 

formato (físico ou digital) competirá exclusivamente à IES e/ou de acordo com a 

legislação vigente; com computadores em funcionamento e com acesso à internet 

banda larga. O espaço deverá ter também boa iluminação, acústica, ventilação, 

segurança e limpeza. 

- disponibilizar espaço para laboratórios específicos, em conformidade com o 

projeto de cada curso ofertado, quando for necessário, ou termo de parceria com 

ambientes profissionais para realização de atividades laboratoriais, estágio e 

outras previstas no PPCs. 

Os polos de educação a distância também mantêm em seu quadro de funcionários 

um corpo social que permite acompanhar as atividades acadêmicas previstas nos 

projetos pedagógicos. O que consiste em ter funcionários responsáveis pelo 

desenvolvimento de atividades acadêmicas presenciais, denominado tutor presencial. 

No caso das atividades administrativas, o polo possui funcionários administrativos que 
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realizam atendimento aos alunos no que se refere ao recebimento, à entrega, à guarda 

e à remessa de documentos, quando solicitado. Tanto o tutor presencial quanto o 

funcionário administrativo são responsáveis pela aplicação de provas, pelo suporte aos 

professores/tutores durante suas atividades presenciais ou virtuais. 

As coordenações dos cursos e programas na modalidade a distância interagem 

frequentemente com os polos na organização e na realização das Atividades Presenciais 

Programadas (APPs) previstas nos PPCs com a regularidade semestral. 

As Atividades Presenciais Programadas (APPs) visam a proporcionar ao 

estudante a prática da atuação profissional, além da reflexão e da produção de 

conhecimentos, na perspectiva da interdisciplinaridade. 

Além da integração entre as disciplinas do curso, algumas atividades podem ser 

realizadas juntamente com discentes de outros cursos, o que possibilita ao estudante 

discussões mais amplas, que favorecem a compreensão por meio da interação entre 

várias áreas afins. 

As propostas são elaboradas pelas coordenações de curso, a partir de discussões 

com o NDE e o corpo docente, que prepara o material, o roteiro e as perguntas 

norteadoras para a atividade a ser realizada pelos estudantes. Nessa dinâmica de 

trabalho é incluída a apresentação da atividade pelo coordenador, os recursos 

(conteúdos e ferramentas) a serem utilizados pelos estudantes, a apresentação dos 

temas da disciplina pelo professor responsável, entre outros. 

As APPs representam um momento presencial de interação entre os estudantes, 

a coordenação e o corpo docente do curso, estabelecendo uma relação entre a teoria e 

a prática, visando à formação global do estudante, por meio de diferentes linguagens e 

de ferramentas tecnológicas, preparando os estudantes para os desafios que 

encontrarão em seus estudos na graduação, na modalidade a distância, e em sua 

atuação profissional. 

Há, ainda, a visita dos coordenadores de cursos aos polos de educação a 

distância ou a realização de webconferências para o desenvolvimento de atividades 

acadêmicas previstas em seus planejamentos e explícitas nos projetos pedagógicos. É 

por meio das webconferências que tanto o professor da disciplina quanto os tutores 

online e presenciais têm condições de interagir diretamente com os estudantes, em 

momentos síncronos do processo de ensino e aprendizagem. 

É responsabilidade dos polos de educação a distância realizar a aula inaugural 

para os alunos ingressantes. Trata-se de uma atividade em que é apresentada ao aluno 
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toda a infraestrutura disponível na Instituição e o que está previsto no curso, bem como 

o AVA. Nessa ação, além da integração com a instituição, é estabelecido maior 

envolvimento do discente com o seu polo de educação a distância. Essa ação é 

complementar ao que o aluno tem acesso na Disciplina de Ambientação, quando este 

ingressa no curso. 

Os polos de educação a distância mantêm toda a estrutura física em condições 

de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiências, nos termos do Decreto nº 

5.296/2004, normas técnicas da ABNT e suas atualizações, bem como outros 

dispositivos legais vigentes, em todos os ambientes de circulação dos alunos, como piso 

tátil, barras nos sanitários, pia rebaixada e outros dispositivos que atendam à legislação 

vigente. 

Os polos de educação a distância com orientação da IES garantem a atualização 

tecnológica dos equipamentos de informática, de softwares, de programas e de 

tecnologias por meio de ampliação dos equipamentos, da adição de componentes ou de 

recursos tecnológicos que atendam o previsto nos projetos pedagógicos, ou ainda, a 

substituição parcial ou total, bem como a manutenção dos recursos, com a finalidade de 

prover o suporte aos alunos com excelência acadêmica. 

Os polos de educação a distância informam, regularmente, ao aluno sobre a 

existência de um núcleo de apoio permanente, realizado por meio de acesso via área do 

aluno a partir dos processos disponíveis na Central de Atendimento ao Aluno (CAA) 

online. 

Os polos de educação a distância são os responsáveis por recepcionar os 

estudantes para efetuar a matrícula, além de acompanhar, junto à Instituição, as 

concessões de benefícios de programas governamentais, incluindo, mas não se 

limitando ao FIES e ao PROUNI. 

Vale ressaltar que os polos de educação a distância participam de treinamentos, 

de capacitações, de reuniões e de encontros presenciais ou via web organizados pela 

PREAD e/ou pelo Setor de Relacionamento com Polos juntamente com a área comercial, 

de expansão dos polos e passam por processos de avaliação realizados pela CPA. 
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3.5.5. Indicador 5.18 Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 

A instituição investe, constantemente, no uso das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) como suporte às atividades de ensino-aprendizagem 

seja nos componentes presenciais, seja nos componentes EaD da estrutura curricular. 

Além do investimento em recursos tecnológicos, a Cruzeiro do Sul Virtual promove 

workshops, seminários e outras atividades, presenciais e a distância, com o objetivo de 

formar coordenadores, professores, tutores e corpo técnico administrativo para o uso das 

TDIC nos processos acadêmicos em geral. A política da Instituição destaca-se por dois 

aspectos fundamentais: 

• Investimento em recursos tecnológicos, tais como laboratórios didáticos, 

bibliotecas digitais, AVA, recursos multimídiaticos, ferramentas inovadoras e 

atuais do mercado educacional, infraestrutura de rede e Internet, entre outros. 

• Formação Continuada, realizada continuamente nas semanas de planejamento 

e em momentos específicos de acordo com o calendário, nas modalidades 

presencial e on-line. 

Na organização didático-pedagógica do Curso, os recursos tecnológicos podem 

ser utilizados de diferentes formas, considerando-se o estabelecido no plano de ensino 

da disciplina com destaque para o AVA institucional. 

O Grupo Cruzeiro do Sul Educacional utiliza o Ambiente Virtual Blackboard desde 

2004, sendo uma das primeiras instituições no Brasil a adotar esse ambiente. Foi 

contratado os seguintes produtos da Blackboard: - BlackboardLearn (AVA, de forma 

global); Blackboard Offline; Collaborate (sistema para Webconferências integrado ao 

AVA); Community System (mecanismo de criação de marcas e comunidades dentro do 

AVA); o Analytics e o ManagedHosting (utilização de Datacenter da Blackboard). O 

BlackboardLearn pode ser acessado por dispositivos móveis, o que possibilita aos 

estudantes conectarem-se ao curso por meio de tablets e de celulares. Para a construção 

colaborativa do conhecimento, o AVA dispõe de ferramentas próprias para a interação 

assíncrona e síncrona entre estudantes, corpo docente, coordenação e tutores. As 

ferramentas assíncronas para interação disponíveis no AVA são os avisos, os fóruns 

eletrônicos, o portfólio, os blogs e as mensagens, ficando todos eles registrados no AVA. 

O Blackboard off-line permite aos estudantes baixarem os conteúdos das aulas 

quando conectados à Internet e, posteriormente, quando não estiverem com acesso à 

rede, acessarem os conteúdos, minimizando, dessa maneira, o uso da Internet por meio 

do computador ou por meio de dispositivos móveis. 
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O Collaborate é uma plataforma de interação síncrona que possui recursos de 

áudio e vídeo, lousa digital, enquetes, troca de arquivos, entre outros, e comporta até 

500 participantes simultâneos. Por meio desse recurso, é possível realizar reuniões de 

acompanhamento de estágios, trabalhos de conclusão de curso, atividades de dúvidas 

em disciplinas, aulas interativas com uso de vídeos, aulas demonstrativas sobre 

funcionamento de softwares e mesmo a criação de subsalas para discussões em grupos, 

entre outras atividades. 

O Community System permite que as Instituições do grupo utilizem e administrem 

os recursos do BlackboardLearn com autonomia, utilizando uma identidade visual e 

estabelecendo relacionamento e comunicação específica para a IES. 

O Analytics possibilita que Tutores, Professores, Coordenadores, Pró-Reitores ou 

Reitores tenham acesso aos dados dos alunos, tutores ou professores no AVA, tais 

como: comportamento de acesso, resultados de avaliação, posição crítica com relação 

a acessos, avaliação e interações entre alunos, tutores, professores ou coordenadores. 

O Blackboard SaaS é um serviço que permite escalabilidade e segurança nas 

operações com o AVA. Os dados dos alunos, dos tutores, dos professores e dos 

coordenadores estão preservados e acessíveis na plataforma de computação em nuvem 

da Amazon. Dessa maneira, caso ocorra um desastre em qualquer uma das instâncias 

do Blackboard, consegue-se a completa disponibilidade e recuperação dos dados. Além 

disso, o serviço do AVA é gerenciado diretamente pela equipe da empresa fornecedora 

do AVA, garantindo qualidade de serviço, atualizações e agilidade. Dada a característica 

da computação em nuvem, o Blackboard garante, contratualmente, por meio da cláusula 

de nível de aceitação de serviço (SLA), a disponibilidade do serviço de 99,99% do tempo 

bem como as premissas de disponibilidade e elasticidade da computação em nuvem, ou 

seja, independentemente do número de usuários que acessem simultaneamente a 

plataforma, o serviço deve estar disponível. 

O Coordenador de Curso utiliza o AVA para integrar e interagir com alunos e 

professores. Por meio da disciplina de Coordenação, o coordenador, pode postar Avisos 

diversos, tais como: orientações acadêmicas, orientação sobre atividades 

complementares, oportunidades de emprego. Além dessa função comunicacional, o AVA 

pode ser utilizado como repositório de arquivos e vídeos utilizados pelo Coordenador de 

Curso para fins acadêmicos e motivacionais. 
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A percepção de usabilidade do AVA é periodicamente questionada no momento 

da Avaliação Institucional, e os resultados são utilizados para aprimoramento da 

interface, do design instrucional dos materiais e da organização das disciplinas. 

Essa ampla possibilidade de acesso está em consonância com a proposta 

didático-pedagógica da IES, no sentido de facilitar processos de estudo, atualização das 

informações do AVA e participação no curso, na medida em que o estudante pode 

estabelecer diferentes rotinas de estudo, contando com essa diversidade de recursos e 

acessibilidade ao AVA. 

Além da plataforma Blackboard, a instituição conta com um serviço de Media 

Center (Kaltura) na nuvem. Esse serviço permite realizar webcastings para grande 

número de alunos simultaneamente além de armazenar e de distribuir os vídeos 

produzidos pela equipe de produção audiovisual acadêmica da Cruzeiro do Sul Virtual 

em diferentes formatos e para diferentes perfis de acesso. Assim, estudantes que 

tenham dificuldades de acesso à Internet de alta velocidade terão acesso aos vídeos de 

forma customizada de acordo com sua banda. A própria plataforma reconhece o tipo de 

acesso do estudante e entrega o melhor formato de vídeo para que ele tenha uma melhor 

experiência. Esse apoio tecnológico é fundamental para a proposta metodológica do 

curso ao possibilitar não só a gravação de videoaulas nas disciplinas do curso, realizada 

pelo Professor Conteudista para o aprofundamento dos conteúdos propostos e/ou 

discussão de situações problemas, mas também a resolução de problemas, quando a 

disciplina exigir tal estratégia de aprendizagem, bem como feedbacks por vídeo ou áudio 

por parte dos tutores ou dos professores. 

Cabe evidenciar que a IES, por meio da Cruzeiro do Sul Virtual, possui experiência 

na oferta de cursos e de programas na modalidade a distância e busca sempre utilizar 

TIC no processo de ensino-aprendizagem que garantam a execução do projeto 

pedagógico do curso, conforme descrito nos documentos institucionais e do próprio 

curso. 

A acessibilidade digital e comunicacional é completa e promove a interatividade 

entre docentes, discentes e tutores, assegurando o acesso a materiais ou a recursos 

didáticos a qualquer hora e lugar por meio do AVA e do seu acesso por dispositivos 

móveis e no modelo off-line. 

Com todos esses recursos tecnológicos disponibilizados ao estudante, é possível 

promover um aprendizado efetivo e a vivência de experiências diferenciadas de 

aprendizagem baseadas no uso das TIC. 
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O espaço WebClass possui estações de estudo conectadas à Internet, 

equipamentos modernos com monitores em LED, em sua maioria, o que proporciona 

conforto para os olhos e também economia de energia. Os alunos do curso podem, 

ainda, utilizar todos os Laboratórios Didáticos de Informática que dispõem de 

computadores ligados à internet. 

A Instituição tem à disposição o AVA Blackboard, que dispõe de inúmeras 

ferramentas para a cooperação, a interação e o acesso aos objetos de aprendizagem. 

Este ambiente permite a inserção de diversos tipos de mídias, como por exemplo, 

arquivos PDF, apresentações, vídeos, áudio, e-books, dentre outros. As ferramentas de 

cooperação e de colaboração aplicadas no processo de ensino e aprendizagem são: 

- Fórum de discussão: permite a colaboração entre professores, tutores e 

estudantes, inclusive como modo de avaliação. 

- Wiki: permite a edição de textos de maneira colaborativa e avaliativa, integrada 

também à ferramenta de grupos e pode ser usada, inclusive como modo de 

avaliação. 

- Blog: permite aos estudantes, tutores, professores e grupos a publicação de 

textos com diversos tipos de mídias, podendo ser utilizado como modo de 

avaliação. 

- Portfólio: permite aos estudantes criar um portfólio de seus trabalhos, textos e 

mídias, bem como o acesso externo ao ambiente e também pode ser utilizado 

como modo de avaliação. 

- Diário: permite aos alunos publicar textos e diversos tipos de mídias, dado um 

cronograma ou datas pré-definidas pelo professor ou pelo tutor e pode ser 

utilizado como modo de avaliação. 

- Grupos: permite a divisão dos alunos em grupos, seja pelo número de alunos ou 

a alocação manual dos alunos nos grupos; o interessante dessa ferramenta é o 

fato de possibilitar a criação de tipos de avaliação por grupos. 

- E-mail: permite o envio de e-mails do ambiente para os estudantes. 

- Mensagens: é uma ferramenta que funciona como uma caixa de mensagens 

interna ao ambiente; é utilizada como principal ferramenta de comunicação entre 

tutores, professores e alunos. 

- Avisos: permite o envio de avisos aos alunos, com os diversos tipos de mídia, 

links para os conteúdos da disciplina; vale destacar que essa ferramenta permite 

o envio do aviso para os e-mails dos alunos. 
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- Collaborate: é uma ferramenta de webconferência integrada a cada sala de aula 

virtual e permite o acesso simultâneo de até 500 usuários além da criação de 

subsalas para encontros virtuais em grupos. 

- Blackboard Student: é um aplicativo móvel do ambiente virtual disponibilizado 

gratuitamente aos estudantes. Os alunos conseguem ter acesso aos conteúdos 

das disciplinas, interagir por meio dos fóruns, acessar os avisos e as mensagens, 

participar de webconferências e acessar atividades de autocorreção ou de entrega 

de conteúdos. Vale destacar que, sempre que um novo conteúdo, aviso ou 

mensagem é disponibilizado no ambiente, o estudante recebe a notificação no 

dispositivo móvel. O aplicativo está disponível para as plataformas Android e 

Apple IOS. 

- Blackboard Intructor: é um aplicativo móvel do ambiente virtual disponibilizado 

gratuitamente ao Professor e ao tutor e que possibilita a estes a correção de 

atividades, o envio de materiais, avisos, mensagens e a interação nos fóruns da 

disciplina. O aplicativo está disponível para as plataformas Android e Apple IOS. 

- Plataforma Kaltura: é uma suíte completa para hospedagem e disponibilização 

de vídeos e está integrada ao ambiente virtual; permite ao tutor e ao professor 

enviar vídeos gravados, capturar tela ou enviar vídeos diretamente da webcam; 

permite criar atividades que podem ser apresentadas em vídeos e/ ou áudios 

pelos estudantes. Ao submeter qualquer vídeo à plataforma, o sistema cria 

diversas versões com qualidades e tamanhos diferentes. Quando o estudante 

acessa o vídeo, o sistema reconhece a plataforma e a velocidade da internet do 

usuário e entrega a versão do vídeo mais adequada ao seu acesso, de modo a 

entregar a melhor experiência para o usuário. A plataforma ainda dispõe de 

ferramenta para stream de vídeos ao vivo com usuários ilimitados. 

São disponibilizados, ainda, os e-books que permitem zoom de até 75 vezes, 

atendendo aos estudantes com baixa visão. Os materiais teóricos possuem a descrição 

das imagens, que possibilitam a audiodescrição quando são utilizados softwares ledores 

de tela, e são disponibilizados aos estudantes e aos polos. A plataforma da Kaltura 

permite a criação automática das legendas dos vídeos, as quais são passadas por 

tradução e revisão de LIBRAS; após esse processo, um avatar em LIBRAS é criado por 

uma ferramenta específica integrada na plataforma Kaltura. 

O processo de avaliação do AVA ocorre tanto no momento da Avaliação 

Institucional, quando os estudantes têm a oportunidade de analisar as funcionalidades, 
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os recursos tecnológicos e a interface da plataforma, como nas reuniões de Colegiado 

de Curso. Essas avaliações são encaminhadas para as instâncias superiores 

competentes com o intuído de fornecer subsídios para a melhoria da ferramenta. 
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4. Resultados das avaliações  
 

Em 2021, a CPA de acordo com o seu cronograma de trabalho, realizou as 

seguintes avaliações: 

• Avaliação do Clima Organizacional; 

• Avaliação do Ensino de Graduação Presencial; 

• Avaliação do Ensino de Graduação a Distância. 

No que se referem às avaliações, os resultados foram positivos, uma vez que em 

quase todas as questões dos instrumentos avaliativos o percentual de satisfação 

ultrapassa os 60%. Em muitas das questões os índices de satisfação ultrapassam os 

80% de satisfação.  

As questões que não atingiram os 60% que correspondem à satisfação, foram 

trabalhadas pelas gestões acadêmicas e administrativas cujos planos de ações estão à 

disposição das comissões do MEC em visitas in loco.  

A seguir, apresenta-se os resultados das autoavaliações realizadas pela CPA em 

2021: 
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4.1. Resultados Gerais da Avaliação do Clima Organizacional 

4.1.1. Visão dos Coordenadores de Curso da Graduação Presencial 

Quadro - Índices de participação 

Coordenadores de 
Curso Total Participaram % de participação 

% erro 
amostral 

2021 38 28 73,7 9,7 

 
Índices de satisfação por indicador 

 
 

Indicador: Satisfação Geral 
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4.1.2. Visão dos Professores da Graduação Presencial 

Quadro - Índices de participação 

Professores Total Participaram % de participação % erro amostral 

2021 345 237 68,7 3,6 

 
Resultados Quantitativos: 

Índices de satisfação por indicador 

 
 

Indicador: Satisfação Geral 
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4.1.3. Visão dos Colaboradores Técnico-administrativos da IES 

Quadro - Índices de participação 

Colaboradores Técnico-
administrativos Total Participaram % de participação 

% erro 
amostral 

2021 486 233 47,9 4,7 

 
Índices de satisfação por indicador 

 
 

Indicador: Satisfação Geral 
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4.1.4. Visão dos Coordenadores de Curso da Graduação EaD 

 
Quadro - Índices de participação 

Coordenadores de Curso 
Total Participaram % de participação 

% erro 
amostral 

2021 34 19 55,9 15,2 

 
 

Resultados Quantitativos: 
Índices de satisfação por indicador 

 
 
 
 
 
 

Indicador: Satisfação Geral 
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4.1.5. Visão dos Professores da Graduação EaD  

 
Quadro - Índices de participação 

Coordenadores de 
Curso Total Participaram % de participação % erro amostral 

2021 290 110 37,9 7,5 

 
Resultados Quantitativos: 

 
Índices de satisfação por indicador

 
 
 

Indicador: Satisfação Geral 
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4.1.6. Visão dos Tutores da Graduação EaD 

Quadro - Índices de participação 

Coordenadores de 
Curso Total Participaram % de participação 

% erro 
amostral 

2021 125 106 84,8 3,8 

 
 

Resultados Quantitativos: 
Índices de satisfação por indicador

 
 

Indicador: Satisfação Geral
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4.2. Resultados Gerais da Avaliação do Ensino de Graduação Presencial 

4.2.1. Visão dos Alunos Presenciais 

Quadro - Índices de participação: 

 
 
 

Resultados Quantitativos: 

CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

ECOVILLE Totais   73,48% 8,67% 17,85% 

ECOVILLE 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

Totais 82,57% 11,47% 5,96% 

ECOVILLE 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), 
contribui para os estudos dos conteúdos abordados na 
disciplina online. 

79,74% 14,56% 5,70% 

ECOVILLE 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

A linguagem do material didático é clara, contribuindo para 
minha autonomia nos estudos. 

87,47% 11,39% 1,14% 

ECOVILLE 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

As webaulas ao vivo ministradas nas disciplinas online 
possibilitam esclarecer dúvidas e ampliar meus 
conhecimentos contribuindo para o meu processo de 
aprendizagem. 

77,50% 11,92% 10,58% 

ECOVILLE 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo 
identificar facilmente as disciplinas online. 

87,61% 11,21% 1,18% 

ECOVILLE 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

O atendimento do(a)s tutore(a)s, em 48 horas, atende às 
minhas necessidades para a continuidade das atividades 
da(s) disciplina(s) online. 

67,91% 14,69% 17,40% 

ECOVILLE 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides etc.) 
contribui para a abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) 
online. 

86,77% 11,35% 1,88% 

ECOVILLE 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

O(A)s tutore(a)s incentivam o aprofundamento do estudo de 
conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) 
disciplina(s) online. 

79,80% 11,12% 9,08% 

ECOVILLE 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

93,64% 5,58% 0,78% 

ECOVILLE 
Avaliação 
Institucional / CPA  

Totais 84,40% 8,89% 6,71% 

ECOVILLE 
Avaliação 
Institucional / CPA  

O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), contribui para a 
melhoria da instituição / curso. 

84,40% 8,89% 6,71% 

ECOVILLE 
Condições para o 
Ensino  

Totais 79,78% 11,69% 8,54% 

ECOVILLE 
Condições para o 
Ensino  

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as 
atividades práticas, previstas no Projeto Pedagógico do meu 
curso, é adequada (espaço físico, materiais de consumo, 
equipamentos, softwares etc.). 

76,43% 8,64% 14,93% 

ECOVILLE 
Condições para o 
Ensino  

A instituição tem oferecido capacitação sobre o uso de 
plataformas digitais para o ensino remoto (Zoom, 
Blackboard, Teams). 

72,90% 18,36% 8,75% 

ECOVILLE 
Condições para o 
Ensino  

As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas 
(Zoom, Blackboard, Microsoft Teams, etc.) atendem as 
necessidades dos alunos. 

84,73% 14,53% 0,74% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

ECOVILLE 
Condições para o 
Ensino  

Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição 
durante o período de pandemia contribuem de forma 
preventiva contra o coronavírus. 

85,04% 5,20% 9,76% 

ECOVILLE 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Totais 92,39% 6,04% 1,58% 

ECOVILLE 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Acesso o acervo (físico e virtual) da biblioteca para consultas 
bibliográficas, estudos e pesquisas. 

77,57% 17,90% 4,52% 

ECOVILLE 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Participo das aulas, expressando minhas ideias e opiniões, 
para ampliar meus conhecimentos e fundamentar o meu 
aprendizado. 

93,33% 5,54% 1,13% 

ECOVILLE 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Realizo as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, 
trabalhos, pesquisas etc.). 

97,24% 2,14% 0,62% 

ECOVILLE 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Respeito os professores, colegas e funcionários, contribuindo 
para um clima favorável à boa convivência e ao respeito à 
diversidade, de forma ética, solidária e reflexiva. 

98,99% 0,23% 0,78% 

ECOVILLE 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Sou pontual e assíduo, cumprindo o horário das aulas e 
dedicando-me aos estudos. 

94,81% 4,37% 0,82% 

ECOVILLE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Totais 73,02% 4,11% 22,87% 

ECOVILLE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Ao discutir os resultados das avaliações ou em momentos 
posteriores, o(a) professor(a) retoma conteúdos de maior 
dificuldade pelos alunos. 

67,78% 7,51% 24,71% 

ECOVILLE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Apresenta aos alunos os critérios adotados nos 
procedimentos avaliativos (provas, trabalhos, seminários 
etc.) e elabora avaliação coerente com o Plano de Ensino 
(PE). 

73,07% 4,10% 22,83% 

ECOVILLE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Apresenta aos alunos os resultados das avaliações realizadas 
e os discute. 

70,58% 5,80% 23,62% 

ECOVILLE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Apresenta e discute o Plano de Ensino (PE) da disciplina que 
leciona. 

75,41% 2,39% 22,20% 

ECOVILLE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Conhece muito bem o conteúdo da disciplina que leciona. 75,81% 2,15% 22,04% 

ECOVILLE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Cumpre integralmente o conteúdo programático previsto no 
Plano de Ensino (PE). 

74,52% 2,96% 22,52% 

ECOVILLE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Cumpre integralmente os regulamentos da instituição 
(lançamento de notas, faltas, devolutivas de provas e 
trabalhos etc.). 

73,85% 3,17% 22,98% 

ECOVILLE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

É pontual, assíduo e cumpre os horários estabelecidos pela 
instituição. 

74,05% 3,48% 22,47% 

ECOVILLE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Procura estabelecer um ambiente saudável e de respeito 
durante as aulas, estimulando nos alunos princípios éticos, 
de solidariedade, reflexão, convivência e respeito à 
diversidade. 

74,74% 2,51% 22,75% 

ECOVILLE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Relaciona os conteúdos da disciplina que leciona com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

72,76% 4,28% 22,96% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

ECOVILLE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Relaciona teoria e prática dos conteúdos da disciplina que 
leciona, estimulando os alunos a expressarem suas ideias e 
trabalharem em equipe, utilizando metodologias que os 
desafiem a aprofundar conhecimentos e desenvolver as 
competências necessárias ao exercício profissional. 

72,90% 4,47% 22,63% 

ECOVILLE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Utiliza metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas 
como estratégia de ensino (projetos, aprendizado baseado 
por pares / grupos, sala de aula invertida, aplicativos, 
gameficação, realidade virtual, laboratórios específicos etc.). 

69,34% 7,45% 23,21% 

ECOVILLE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) 
para disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades 
pedagógicas. 

74,39% 3,16% 22,44% 

ECOVILLE Empregabilidade  Totais 66,83% 19,57% 13,60% 

ECOVILLE Empregabilidade  
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de 
trabalho e também promove ações de inovação e 
empreendedorismo. 

66,83% 19,57% 13,60% 

ECOVILLE 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

Totais 74,27% 15,93% 9,80% 

ECOVILLE 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de 
problemas e atende aos alunos quando procurado(a). 

78,72% 17,62% 3,65% 

ECOVILLE 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação 
(CPA) e da avaliação externa do MEC (ACG / ENADE) do seu 
Curso. 

57,42% 17,85% 24,73% 

ECOVILLE 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) divulga/disponibiliza o Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC). 

71,12% 14,61% 14,27% 

ECOVILLE 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(a) coordenador(a) exerce suas funções com competência, 
liderança e ética. 

83,72% 12,82% 3,46% 

ECOVILLE 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada por 
meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 
(Blackboard). 

73,57% 17,61% 8,82% 

ECOVILLE 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) orienta adequadamente os alunos 
sobre as diferentes questões e os encaminha, em sendo 
necessário às áreas da IES: Central de Atendimento ao Aluno 
- CAA, Financeiro, Secretaria Acadêmica. 

80,83% 15,12% 4,06% 

ECOVILLE 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

Totais 62,88% 27,72% 9,40% 

ECOVILLE 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e 
suficiente às necessidades do curso, atendendo aos planos 
de ensino das disciplinas, o que contribui para a minha 
aprendizagem. 

87,16% 4,46% 8,39% 

ECOVILLE 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

As devolutivas às análises das atividades complementares 
por mim cadastradas são apresentadas com clareza e 
objetividade. 

51,70% 31,35% 16,96% 

ECOVILLE 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O atendimento da CAA online atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, 
objetividade e prazo das respostas). 

58,33% 35,35% 6,32% 

ECOVILLE 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, 
objetividade e prazo das respostas). 

55,09% 40,47% 4,43% 

ECOVILLE 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, 
objetividade e prazo das respostas). 

55,47% 36,59% 7,94% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

ECOVILLE 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O prazo de análise e validação das Atividades 
Complementares por mim cadastradas é adequado. 

44,60% 42,79% 12,61% 

ECOVILLE 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O sistema de cadastro das Atividades Complementares 
(disponível na Área do Aluno) atende às minhas necessidades 
acadêmicas (funcionalidade, facilidade de navegação e 
disposição das informações). 

55,91% 34,49% 9,60% 

ECOVILLE 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O sistema de comunicação (redes sociais, área do aluno, 
SMS, murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me 
adequadamente informado sobre as atividades/ações da 
Instituição / curso. 

73,26% 21,21% 5,53% 

ECOVILLE 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação 
e orientação bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

84,17% 2,96% 12,87% 

ECOVILLE 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / 
Institucional  

Totais 75,10% 15,72% 9,18% 

ECOVILLE 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / 
Institucional  

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade 
ambiental e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

78,93% 11,53% 9,53% 

ECOVILLE 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / 
Institucional  

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra 
compromisso social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

71,28% 19,89% 8,83% 

ECOVILLE 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

Totais 63,66% 21,23% 15,10% 

ECOVILLE 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos 
em suas dificuldades de aprendizagem. 

71,75% 18,20% 10,05% 

ECOVILLE 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de 
interação social, possibilitando aos alunos a participação em 
eventos internos e externos. 

64,52% 21,42% 14,06% 

ECOVILLE 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A participação em programas, projetos e atividades de 
extensão são oportunizadas durante o curso. 

76,04% 18,32% 5,64% 

ECOVILLE 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A participação no programa de iniciação cientifica e nas 
atividades que estimulam a investigação acadêmica são 
oportunizadas durante o curso. 

67,54% 19,64% 12,82% 

ECOVILLE 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

O curso proporciona experiências de aprendizagem 
inovadoras, contribuindo para a minha formação 
profissional. 

77,53% 18,62% 3,85% 

ECOVILLE 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
estágios não obrigatórios no país ou fora do país. 

43,05% 27,65% 29,30% 

ECOVILLE 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

45,12% 24,79% 30,09% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

ECOVILLE 
Políticas 
Institucionais 
voltadas ao Ensino  

Totais 82,17% 15,86% 1,97% 

ECOVILLE 
Políticas 
Institucionais 
voltadas ao Ensino  

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela 
Instituição favorece o meu desenvolvimento acadêmico e 
profissional. 

82,17% 15,86% 1,97% 

ECOVILLE 
Projeto Pedagógico 
do Curso  

Totais 77,40% 7,24% 15,36% 

ECOVILLE 
Projeto Pedagógico 
do Curso  

As atividades de estágio curricular obrigatório (caso tenha) 
do meu curso são adequadas à minha formação profissional. 

73,01% 6,31% 20,69% 

ECOVILLE 
Projeto Pedagógico 
do Curso  

As atividades de TCC (caso tenha) do meu curso são 
adequadas à minha formação profissional. 

59,23% 4,37% 36,40% 

ECOVILLE 
Projeto Pedagógico 
do Curso  

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem 
para a minha formação integral, como cidadão e futuro 
profissional, e ampliam minha capacidade de aprender e 
atualizar-me permanentemente, proporcionando acesso a 
conhecimentos atualizados para a minha formação. 

90,61% 7,94% 1,45% 

ECOVILLE 
Projeto Pedagógico 
do Curso  

O curso favorece a articulação dos conhecimentos teóricos 
com as atividades práticas, contribuindo para a minha 
formação profissional. 

86,69% 10,33% 2,98% 

ECOVILLE Representatividade  Totais 63,18% 15,30% 21,52% 

ECOVILLE Representatividade  
O(s) representante(s) de minha classe exerce(m) suas 
funções adequadamente. 

78,92% 12,77% 8,31% 

ECOVILLE Representatividade  

Os alunos têm a oportunidade de atuação como 
representantes de seus pares nos órgãos colegiados 
superiores (Conselho Universitário - CONSU e/ou CONSUN 
e/ou CONSUNI e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
CONSEPE). 

47,67% 12,99% 39,34% 

ECOVILLE Representatividade  
Tenho conhecimento do funcionamento e da participação 
dos alunos no Colegiado do Curso. 

62,92% 20,13% 16,95% 

LONDRINA Totais   91,16% 4,64% 4,20% 

LONDRINA 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

Totais 86,03% 10,33% 3,64% 

LONDRINA 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), 
contribui para os estudos dos conteúdos abordados na 
disciplina online. 

87,74% 10,38% 1,89% 

LONDRINA 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

A linguagem do material didático é clara, contribuindo para 
minha autonomia nos estudos. 

86,92% 12,15% 0,93% 

LONDRINA 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

As webaulas ao vivo ministradas nas disciplinas online 
possibilitam esclarecer dúvidas e ampliar meus 
conhecimentos contribuindo para o meu processo de 
aprendizagem. 

83,02% 10,38% 6,60% 

LONDRINA 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo 
identificar facilmente as disciplinas online. 

86,79% 13,21% 0,00% 

LONDRINA 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

O atendimento do(a)s tutore(a)s, em 48 horas, atende às 
minhas necessidades para a continuidade das atividades 
da(s) disciplina(s) online. 

79,44% 10,28% 10,28% 

LONDRINA 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides etc.) 
contribui para a abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) 
online. 

85,05% 13,08% 1,87% 

LONDRINA 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

O(A)s tutore(a)s incentivam o aprofundamento do estudo de 
conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) 
disciplina(s) online. 

84,91% 7,55% 7,55% 

LONDRINA 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

94,39% 5,61% 0,00% 

LONDRINA 
Avaliação 
Institucional / CPA  

Totais 100,00% 0,00% 0,00% 

LONDRINA 
Avaliação 
Institucional / CPA  

O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), contribui para a 
melhoria da instituição / curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

LONDRINA 
Condições para o 
Ensino  

Totais 91,59% 3,37% 5,05% 

LONDRINA 
Condições para o 
Ensino  

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as 
atividades práticas, previstas no Projeto Pedagógico do meu 
curso, é adequada (espaço físico, materiais de consumo, 
equipamentos, softwares etc.). 

77,88% 5,77% 16,35% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

LONDRINA 
Condições para o 
Ensino  

A instituição tem oferecido capacitação sobre o uso de 
plataformas digitais para o ensino remoto (Zoom, 
Blackboard, Teams). 

94,23% 4,81% 0,96% 

LONDRINA 
Condições para o 
Ensino  

As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas 
(Zoom, Blackboard, Microsoft Teams, etc.) atendem as 
necessidades dos alunos. 

97,12% 2,88% 0,00% 

LONDRINA 
Condições para o 
Ensino  

Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição 
durante o período de pandemia contribuem de forma 
preventiva contra o coronavírus. 

97,12% 0,00% 2,88% 

LONDRINA 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Totais 95,49% 3,92% 0,59% 

LONDRINA 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Acesso o acervo (físico e virtual) da biblioteca para consultas 
bibliográficas, estudos e pesquisas. 

81,37% 15,69% 2,94% 

LONDRINA 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Participo das aulas, expressando minhas ideias e opiniões, 
para ampliar meus conhecimentos e fundamentar o meu 
aprendizado. 

99,02% 0,98% 0,00% 

LONDRINA 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Realizo as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, 
trabalhos, pesquisas etc.). 

99,02% 0,98% 0,00% 

LONDRINA 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Respeito os professores, colegas e funcionários, contribuindo 
para um clima favorável à boa convivência e ao respeito à 
diversidade, de forma ética, solidária e reflexiva. 

100,00% 0,00% 0,00% 

LONDRINA 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Sou pontual e assíduo, cumprindo o horário das aulas e 
dedicando-me aos estudos. 

98,04% 1,96% 0,00% 

LONDRINA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Totais 97,38% 2,27% 0,36% 

LONDRINA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Ao discutir os resultados das avaliações ou em momentos 
posteriores, o(a) professor(a) retoma conteúdos de maior 
dificuldade pelos alunos. 

96,32% 2,71% 0,97% 

LONDRINA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Apresenta aos alunos os critérios adotados nos 
procedimentos avaliativos (provas, trabalhos, seminários 
etc.) e elabora avaliação coerente com o Plano de Ensino 
(PE). 

96,90% 2,71% 0,39% 

LONDRINA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Apresenta aos alunos os resultados das avaliações realizadas 
e os discute. 

96,90% 2,71% 0,39% 

LONDRINA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Apresenta e discute o Plano de Ensino (PE) da disciplina que 
leciona. 

98,26% 1,74% 0,00% 

LONDRINA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Conhece muito bem o conteúdo da disciplina que leciona. 98,84% 0,97% 0,19% 

LONDRINA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Cumpre integralmente o conteúdo programático previsto no 
Plano de Ensino (PE). 

97,67% 2,13% 0,19% 

LONDRINA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Cumpre integralmente os regulamentos da instituição 
(lançamento de notas, faltas, devolutivas de provas e 
trabalhos etc.). 

98,06% 1,36% 0,58% 

LONDRINA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

É pontual, assíduo e cumpre os horários estabelecidos pela 
instituição. 

98,06% 1,94% 0,00% 

LONDRINA 
Corpo Docente 
(responda em 

Procura estabelecer um ambiente saudável e de respeito 
durante as aulas, estimulando nos alunos princípios éticos, 

98,45% 1,36% 0,19% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

relação a cada 
professor)  

de solidariedade, reflexão, convivência e respeito à 
diversidade. 

LONDRINA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Relaciona os conteúdos da disciplina que leciona com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

96,32% 2,91% 0,78% 

LONDRINA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Relaciona teoria e prática dos conteúdos da disciplina que 
leciona, estimulando os alunos a expressarem suas ideias e 
trabalharem em equipe, utilizando metodologias que os 
desafiem a aprofundar conhecimentos e desenvolver as 
competências necessárias ao exercício profissional. 

96,71% 2,91% 0,39% 

LONDRINA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Utiliza metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas 
como estratégia de ensino (projetos, aprendizado baseado 
por pares / grupos, sala de aula invertida, aplicativos, 
gameficação, realidade virtual, laboratórios específicos etc.). 

95,54% 4,26% 0,19% 

LONDRINA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) 
para disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades 
pedagógicas. 

97,87% 1,74% 0,39% 

LONDRINA Empregabilidade  Totais 78,85% 8,65% 12,50% 

LONDRINA Empregabilidade  
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de 
trabalho e também promove ações de inovação e 
empreendedorismo. 

78,85% 8,65% 12,50% 

LONDRINA 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

Totais 90,39% 5,11% 4,50% 

LONDRINA 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de 
problemas e atende aos alunos quando procurado(a). 

95,50% 3,60% 0,90% 

LONDRINA 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação 
(CPA) e da avaliação externa do MEC (ACG / ENADE) do seu 
Curso. 

82,88% 5,41% 11,71% 

LONDRINA 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) divulga/disponibiliza o Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC). 

84,68% 9,01% 6,31% 

LONDRINA 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(a) coordenador(a) exerce suas funções com competência, 
liderança e ética. 

93,69% 3,60% 2,70% 

LONDRINA 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada por 
meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 
(Blackboard). 

92,79% 4,50% 2,70% 

LONDRINA 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) orienta adequadamente os alunos 
sobre as diferentes questões e os encaminha, em sendo 
necessário às áreas da IES: Central de Atendimento ao Aluno 
- CAA, Financeiro, Secretaria Acadêmica. 

92,79% 4,50% 2,70% 

LONDRINA 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

Totais 78,43% 9,98% 11,59% 

LONDRINA 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e 
suficiente às necessidades do curso, atendendo aos planos 
de ensino das disciplinas, o que contribui para a minha 
aprendizagem. 

85,58% 1,92% 12,50% 

LONDRINA 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

As devolutivas às análises das atividades complementares 
por mim cadastradas são apresentadas com clareza e 
objetividade. 

73,79% 12,62% 13,59% 

LONDRINA 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O atendimento da CAA online atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, 
objetividade e prazo das respostas). 

75,73% 10,68% 13,59% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

LONDRINA 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, 
objetividade e prazo das respostas). 

80,77% 12,50% 6,73% 

LONDRINA 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, 
objetividade e prazo das respostas). 

74,04% 12,50% 13,46% 

LONDRINA 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O prazo de análise e validação das Atividades 
Complementares por mim cadastradas é adequado. 

77,67% 11,65% 10,68% 

LONDRINA 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O sistema de cadastro das Atividades Complementares 
(disponível na Área do Aluno) atende às minhas necessidades 
acadêmicas (funcionalidade, facilidade de navegação e 
disposição das informações). 

78,64% 14,56% 6,80% 

LONDRINA 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O sistema de comunicação (redes sociais, área do aluno, 
SMS, murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me 
adequadamente informado sobre as atividades/ações da 
Instituição / curso. 

84,62% 10,58% 4,81% 

LONDRINA 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação 
e orientação bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

75,00% 2,88% 22,12% 

LONDRINA 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / 
Institucional  

Totais 92,41% 1,34% 6,25% 

LONDRINA 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / 
Institucional  

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade 
ambiental e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

93,75% 0,89% 5,36% 

LONDRINA 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / 
Institucional  

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra 
compromisso social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

91,07% 1,79% 7,14% 

LONDRINA 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

Totais 65,80% 14,70% 19,51% 

LONDRINA 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos 
em suas dificuldades de aprendizagem. 

72,12% 15,38% 12,50% 

LONDRINA 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de 
interação social, possibilitando aos alunos a participação em 
eventos internos e externos. 

60,58% 20,19% 19,23% 

LONDRINA 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A participação em programas, projetos e atividades de 
extensão são oportunizadas durante o curso. 

81,73% 6,73% 11,54% 

LONDRINA 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A participação no programa de iniciação cientifica e nas 
atividades que estimulam a investigação acadêmica são 
oportunizadas durante o curso. 

75,96% 6,73% 17,31% 

LONDRINA 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

O curso proporciona experiências de aprendizagem 
inovadoras, contribuindo para a minha formação 
profissional. 

89,42% 6,73% 3,85% 

LONDRINA 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
estágios não obrigatórios no país ou fora do país. 

50,00% 19,23% 30,77% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

LONDRINA 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

30,77% 27,88% 41,35% 

LONDRINA 
Políticas 
Institucionais 
voltadas ao Ensino  

Totais 94,23% 4,81% 0,96% 

LONDRINA 
Políticas 
Institucionais 
voltadas ao Ensino  

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela 
Instituição favorece o meu desenvolvimento acadêmico e 
profissional. 

94,23% 4,81% 0,96% 

LONDRINA 
Projeto Pedagógico 
do Curso  

Totais 80,84% 1,64% 17,52% 

LONDRINA 
Projeto Pedagógico 
do Curso  

As atividades de estágio curricular obrigatório (caso tenha) 
do meu curso são adequadas à minha formação profissional. 

69,16% 1,87% 28,97% 

LONDRINA 
Projeto Pedagógico 
do Curso  

As atividades de TCC (caso tenha) do meu curso são 
adequadas à minha formação profissional. 

60,75% 0,00% 39,25% 

LONDRINA 
Projeto Pedagógico 
do Curso  

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem 
para a minha formação integral, como cidadão e futuro 
profissional, e ampliam minha capacidade de aprender e 
atualizar-me permanentemente, proporcionando acesso a 
conhecimentos atualizados para a minha formação. 

97,20% 1,87% 0,93% 

LONDRINA 
Projeto Pedagógico 
do Curso  

O curso favorece a articulação dos conhecimentos teóricos 
com as atividades práticas, contribuindo para a minha 
formação profissional. 

96,26% 2,80% 0,93% 

LONDRINA Representatividade  Totais 76,05% 9,39% 14,56% 

LONDRINA Representatividade  
O(s) representante(s) de minha classe exerce(m) suas 
funções adequadamente. 

89,32% 6,80% 3,88% 

LONDRINA Representatividade  

Os alunos têm a oportunidade de atuação como 
representantes de seus pares nos órgãos colegiados 
superiores (Conselho Universitário - CONSU e/ou CONSUN 
e/ou CONSUNI e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
CONSEPE). 

60,19% 7,77% 32,04% 

LONDRINA Representatividade  
Tenho conhecimento do funcionamento e da participação 
dos alunos no Colegiado do Curso. 

78,64% 13,59% 7,77% 

OSÓRIO Totais   73,74% 10,40% 15,86% 

OSÓRIO 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

Totais 78,58% 15,18% 6,25% 

OSÓRIO 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), 
contribui para os estudos dos conteúdos abordados na 
disciplina online. 

77,00% 19,97% 3,04% 

OSÓRIO 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

A linguagem do material didático é clara, contribuindo para 
minha autonomia nos estudos. 

84,02% 14,40% 1,58% 

OSÓRIO 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

As webaulas ao vivo ministradas nas disciplinas online 
possibilitam esclarecer dúvidas e ampliar meus 
conhecimentos contribuindo para o meu processo de 
aprendizagem. 

71,73% 16,77% 11,50% 

OSÓRIO 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo 
identificar facilmente as disciplinas online. 

83,55% 14,86% 1,60% 

OSÓRIO 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

O atendimento do(a)s tutore(a)s, em 48 horas, atende às 
minhas necessidades para a continuidade das atividades 
da(s) disciplina(s) online. 

63,91% 17,65% 18,44% 

OSÓRIO 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides etc.) 
contribui para a abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) 
online. 

80,29% 17,49% 2,23% 

OSÓRIO 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

O(A)s tutore(a)s incentivam o aprofundamento do estudo de 
conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) 
disciplina(s) online. 

76,84% 12,94% 10,22% 

OSÓRIO 
Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

91,15% 7,42% 1,42% 

OSÓRIO 
Avaliação 
Institucional / CPA  

Totais 84,33% 8,00% 7,67% 

OSÓRIO 
Avaliação 
Institucional / CPA  

O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), contribui para a 
melhoria da instituição / curso. 

84,33% 8,00% 7,67% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

OSÓRIO 
Condições para o 
Ensino  

Totais 70,91% 12,12% 16,97% 

OSÓRIO 
Condições para o 
Ensino  

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as 
atividades práticas, previstas no Projeto Pedagógico do meu 
curso, é adequada (espaço físico, materiais de consumo, 
equipamentos, softwares etc.). 

51,14% 9,93% 38,93% 

OSÓRIO 
Condições para o 
Ensino  

A instituição tem oferecido capacitação sobre o uso de 
plataformas digitais para o ensino remoto (Zoom, 
Blackboard, Teams). 

71,01% 20,20% 8,79% 

OSÓRIO 
Condições para o 
Ensino  

As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas 
(Zoom, Blackboard, Microsoft Teams, etc.) atendem as 
necessidades dos alunos. 

85,23% 13,31% 1,46% 

OSÓRIO 
Condições para o 
Ensino  

Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição 
durante o período de pandemia contribuem de forma 
preventiva contra o coronavírus. 

76,22% 5,05% 18,73% 

OSÓRIO 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Totais 88,74% 8,71% 2,55% 

OSÓRIO 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Acesso o acervo (físico e virtual) da biblioteca para consultas 
bibliográficas, estudos e pesquisas. 

66,33% 26,97% 6,70% 

OSÓRIO 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Participo das aulas, expressando minhas ideias e opiniões, 
para ampliar meus conhecimentos e fundamentar o meu 
aprendizado. 

90,79% 7,37% 1,84% 

OSÓRIO 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Realizo as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, 
trabalhos, pesquisas etc.). 

96,31% 2,35% 1,34% 

OSÓRIO 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Respeito os professores, colegas e funcionários, contribuindo 
para um clima favorável à boa convivência e ao respeito à 
diversidade, de forma ética, solidária e reflexiva. 

98,83% 0,00% 1,17% 

OSÓRIO 
Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Sou pontual e assíduo, cumprindo o horário das aulas e 
dedicando-me aos estudos. 

91,46% 6,87% 1,68% 

OSÓRIO 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Totais 76,61% 4,48% 18,91% 

OSÓRIO 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Ao discutir os resultados das avaliações ou em momentos 
posteriores, o(a) professor(a) retoma conteúdos de maior 
dificuldade pelos alunos. 

73,14% 6,16% 20,71% 

OSÓRIO 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Apresenta aos alunos os critérios adotados nos 
procedimentos avaliativos (provas, trabalhos, seminários 
etc.) e elabora avaliação coerente com o Plano de Ensino 
(PE). 

77,71% 3,53% 18,76% 

OSÓRIO 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Apresenta aos alunos os resultados das avaliações realizadas 
e os discute. 

75,85% 4,96% 19,19% 

OSÓRIO 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Apresenta e discute o Plano de Ensino (PE) da disciplina que 
leciona. 

78,64% 3,08% 18,28% 

OSÓRIO 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Conhece muito bem o conteúdo da disciplina que leciona. 77,60% 4,01% 18,39% 

OSÓRIO 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Cumpre integralmente o conteúdo programático previsto no 
Plano de Ensino (PE). 

77,98% 3,42% 18,60% 

OSÓRIO 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Cumpre integralmente os regulamentos da instituição 
(lançamento de notas, faltas, devolutivas de provas e 
trabalhos etc.). 

77,47% 3,83% 18,70% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

OSÓRIO 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

É pontual, assíduo e cumpre os horários estabelecidos pela 
instituição. 

77,73% 3,70% 18,58% 

OSÓRIO 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Procura estabelecer um ambiente saudável e de respeito 
durante as aulas, estimulando nos alunos princípios éticos, 
de solidariedade, reflexão, convivência e respeito à 
diversidade. 

78,86% 2,20% 18,94% 

OSÓRIO 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Relaciona os conteúdos da disciplina que leciona com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

73,79% 6,42% 19,79% 

OSÓRIO 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Relaciona teoria e prática dos conteúdos da disciplina que 
leciona, estimulando os alunos a expressarem suas ideias e 
trabalharem em equipe, utilizando metodologias que os 
desafiem a aprofundar conhecimentos e desenvolver as 
competências necessárias ao exercício profissional. 

76,36% 5,38% 18,26% 

OSÓRIO 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Utiliza metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas 
como estratégia de ensino (projetos, aprendizado baseado 
por pares / grupos, sala de aula invertida, aplicativos, 
gameficação, realidade virtual, laboratórios específicos etc.). 

72,22% 8,51% 19,28% 

OSÓRIO 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) 
para disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades 
pedagógicas. 

78,62% 3,03% 18,36% 

OSÓRIO Empregabilidade  Totais 76,77% 17,58% 5,65% 

OSÓRIO Empregabilidade  
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de 
trabalho e também promove ações de inovação e 
empreendedorismo. 

76,77% 17,58% 5,65% 

OSÓRIO 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

Totais 73,49% 16,14% 10,37% 

OSÓRIO 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de 
problemas e atende aos alunos quando procurado(a). 

79,37% 14,80% 5,83% 

OSÓRIO 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação 
(CPA) e da avaliação externa do MEC (ACG / ENADE) do seu 
Curso. 

56,76% 19,97% 23,27% 

OSÓRIO 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) divulga/disponibiliza o Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC). 

75,26% 11,62% 13,11% 

OSÓRIO 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(a) coordenador(a) exerce suas funções com competência, 
liderança e ética. 

79,70% 14,96% 5,33% 

OSÓRIO 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada por 
meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 
(Blackboard). 

73,01% 18,29% 8,70% 

OSÓRIO 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) orienta adequadamente os alunos 
sobre as diferentes questões e os encaminha, em sendo 
necessário às áreas da IES: Central de Atendimento ao Aluno 
- CAA, Financeiro, Secretaria Acadêmica. 

76,67% 17,24% 6,09% 

OSÓRIO 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

Totais 59,07% 28,64% 12,29% 

OSÓRIO 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e 
suficiente às necessidades do curso, atendendo aos planos 
de ensino das disciplinas, o que contribui para a minha 
aprendizagem. 

76,51% 4,89% 18,60% 

OSÓRIO 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

As devolutivas às análises das atividades complementares 
por mim cadastradas são apresentadas com clareza e 
objetividade. 

50,82% 34,26% 14,92% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

OSÓRIO 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O atendimento da CAA online atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, 
objetividade e prazo das respostas). 

59,51% 32,79% 7,70% 

OSÓRIO 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, 
objetividade e prazo das respostas). 

51,88% 42,23% 5,89% 

OSÓRIO 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, 
objetividade e prazo das respostas). 

54,66% 35,02% 10,31% 

OSÓRIO 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O prazo de análise e validação das Atividades 
Complementares por mim cadastradas é adequado. 

43,11% 45,08% 11,80% 

OSÓRIO 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O sistema de cadastro das Atividades Complementares 
(disponível na Área do Aluno) atende às minhas necessidades 
acadêmicas (funcionalidade, facilidade de navegação e 
disposição das informações). 

52,30% 37,87% 9,84% 

OSÓRIO 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O sistema de comunicação (redes sociais, área do aluno, 
SMS, murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me 
adequadamente informado sobre as atividades/ações da 
Instituição / curso. 

71,90% 21,08% 7,03% 

OSÓRIO 
Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação 
e orientação bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

70,75% 4,74% 24,51% 

OSÓRIO 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / 
Institucional  

Totais 76,06% 14,90% 9,04% 

OSÓRIO 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / 
Institucional  

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade 
ambiental e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

78,19% 12,02% 9,79% 

OSÓRIO 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / 
Institucional  

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra 
compromisso social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

73,93% 17,78% 8,30% 

OSÓRIO 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

Totais 58,26% 23,90% 17,84% 

OSÓRIO 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos 
em suas dificuldades de aprendizagem. 

50,73% 28,92% 20,36% 

OSÓRIO 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de 
interação social, possibilitando aos alunos a participação em 
eventos internos e externos. 

61,55% 22,78% 15,67% 

OSÓRIO 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A participação em programas, projetos e atividades de 
extensão são oportunizadas durante o curso. 

73,06% 18,06% 8,87% 

OSÓRIO 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A participação no programa de iniciação cientifica e nas 
atividades que estimulam a investigação acadêmica são 
oportunizadas durante o curso. 

64,46% 18,90% 16,64% 

OSÓRIO 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

O curso proporciona experiências de aprendizagem 
inovadoras, contribuindo para a minha formação 
profissional. 

71,57% 22,94% 5,49% 

OSÓRIO 
Oportunidades da 
ampliação de 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
estágios não obrigatórios no país ou fora do país. 

43,46% 27,63% 28,92% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

formação 
acadêmica e 
profissional  

OSÓRIO 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

42,97% 28,11% 28,92% 

OSÓRIO 
Políticas 
Institucionais 
voltadas ao Ensino  

Totais 82,01% 15,56% 2,43% 

OSÓRIO 
Políticas 
Institucionais 
voltadas ao Ensino  

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela 
Instituição favorece o meu desenvolvimento acadêmico e 
profissional. 

82,01% 15,56% 2,43% 

OSÓRIO 
Projeto Pedagógico 
do Curso  

Totais 66,27% 11,27% 22,46% 

OSÓRIO 
Projeto Pedagógico 
do Curso  

As atividades de estágio curricular obrigatório (caso tenha) 
do meu curso são adequadas à minha formação profissional. 

53,97% 10,89% 35,15% 

OSÓRIO 
Projeto Pedagógico 
do Curso  

As atividades de TCC (caso tenha) do meu curso são 
adequadas à minha formação profissional. 

44,17% 7,62% 48,21% 

OSÓRIO 
Projeto Pedagógico 
do Curso  

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem 
para a minha formação integral, como cidadão e futuro 
profissional, e ampliam minha capacidade de aprender e 
atualizar-me permanentemente, proporcionando acesso a 
conhecimentos atualizados para a minha formação. 

84,34% 13,33% 2,33% 

OSÓRIO 
Projeto Pedagógico 
do Curso  

O curso favorece a articulação dos conhecimentos teóricos 
com as atividades práticas, contribuindo para a minha 
formação profissional. 

82,55% 13,24% 4,21% 

OSÓRIO Representatividade  Totais 61,33% 16,84% 21,84% 

OSÓRIO Representatividade  
O(s) representante(s) de minha classe exerce(m) suas 
funções adequadamente. 

75,45% 16,42% 8,13% 

OSÓRIO Representatividade  

Os alunos têm a oportunidade de atuação como 
representantes de seus pares nos órgãos colegiados 
superiores (Conselho Universitário - CONSU e/ou CONSUN 
e/ou CONSUNI e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
CONSEPE). 

47,31% 13,21% 39,48% 

OSÓRIO Representatividade  
Tenho conhecimento do funcionamento e da participação 
dos alunos no Colegiado do Curso. 

61,17% 20,88% 17,94% 

PONTA 
GROSSA 

Totais   77,63% 14,84% 7,53% 

PONTA 
GROSSA 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

Totais 71,88% 28,13% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), 
contribui para os estudos dos conteúdos abordados na 
disciplina online. 

75,00% 25,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

A linguagem do material didático é clara, contribuindo para 
minha autonomia nos estudos. 

75,00% 25,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

As webaulas ao vivo ministradas nas disciplinas online 
possibilitam esclarecer dúvidas e ampliar meus 
conhecimentos contribuindo para o meu processo de 
aprendizagem. 

75,00% 25,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo 
identificar facilmente as disciplinas online. 

75,00% 25,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

O atendimento do(a)s tutore(a)s, em 48 horas, atende às 
minhas necessidades para a continuidade das atividades 
da(s) disciplina(s) online. 

75,00% 25,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides etc.) 
contribui para a abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) 
online. 

50,00% 50,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

O(A)s tutore(a)s incentivam o aprofundamento do estudo de 
conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) 
disciplina(s) online. 

50,00% 50,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

100,00% 0,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Avaliação 
Institucional / CPA  

Totais 80,00% 0,00% 20,00% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

PONTA 
GROSSA 

Avaliação 
Institucional / CPA  

O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), contribui para a 
melhoria da instituição / curso. 

80,00% 0,00% 20,00% 

PONTA 
GROSSA 

Condições para o 
Ensino  

Totais 55,00% 15,00% 30,00% 

PONTA 
GROSSA 

Condições para o 
Ensino  

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as 
atividades práticas, previstas no Projeto Pedagógico do meu 
curso, é adequada (espaço físico, materiais de consumo, 
equipamentos, softwares etc.). 

20,00% 20,00% 60,00% 

PONTA 
GROSSA 

Condições para o 
Ensino  

A instituição tem oferecido capacitação sobre o uso de 
plataformas digitais para o ensino remoto (Zoom, 
Blackboard, Teams). 

40,00% 40,00% 20,00% 

PONTA 
GROSSA 

Condições para o 
Ensino  

As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas 
(Zoom, Blackboard, Microsoft Teams, etc.) atendem as 
necessidades dos alunos. 

100,00% 0,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Condições para o 
Ensino  

Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição 
durante o período de pandemia contribuem de forma 
preventiva contra o coronavírus. 

60,00% 0,00% 40,00% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Totais 92,00% 8,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Acesso o acervo (físico e virtual) da biblioteca para consultas 
bibliográficas, estudos e pesquisas. 

60,00% 40,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Participo das aulas, expressando minhas ideias e opiniões, 
para ampliar meus conhecimentos e fundamentar o meu 
aprendizado. 

100,00% 0,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Realizo as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, 
trabalhos, pesquisas etc.). 

100,00% 0,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Respeito os professores, colegas e funcionários, contribuindo 
para um clima favorável à boa convivência e ao respeito à 
diversidade, de forma ética, solidária e reflexiva. 

100,00% 0,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Sou pontual e assíduo, cumprindo o horário das aulas e 
dedicando-me aos estudos. 

100,00% 0,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Totais 87,18% 11,54% 1,28% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Ao discutir os resultados das avaliações ou em momentos 
posteriores, o(a) professor(a) retoma conteúdos de maior 
dificuldade pelos alunos. 

72,22% 27,78% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Apresenta aos alunos os critérios adotados nos 
procedimentos avaliativos (provas, trabalhos, seminários 
etc.) e elabora avaliação coerente com o Plano de Ensino 
(PE). 

83,33% 11,11% 5,56% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Apresenta aos alunos os resultados das avaliações realizadas 
e os discute. 

77,78% 16,67% 5,56% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Apresenta e discute o Plano de Ensino (PE) da disciplina que 
leciona. 

100,00% 0,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Conhece muito bem o conteúdo da disciplina que leciona. 88,89% 11,11% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Cumpre integralmente o conteúdo programático previsto no 
Plano de Ensino (PE). 

88,89% 5,56% 5,56% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Cumpre integralmente os regulamentos da instituição 
(lançamento de notas, faltas, devolutivas de provas e 
trabalhos etc.). 

94,44% 5,56% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

É pontual, assíduo e cumpre os horários estabelecidos pela 
instituição. 

94,44% 5,56% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Procura estabelecer um ambiente saudável e de respeito 
durante as aulas, estimulando nos alunos princípios éticos, 
de solidariedade, reflexão, convivência e respeito à 
diversidade. 

94,44% 5,56% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Relaciona os conteúdos da disciplina que leciona com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

88,89% 11,11% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Relaciona teoria e prática dos conteúdos da disciplina que 
leciona, estimulando os alunos a expressarem suas ideias e 
trabalharem em equipe, utilizando metodologias que os 
desafiem a aprofundar conhecimentos e desenvolver as 
competências necessárias ao exercício profissional. 

88,89% 11,11% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Utiliza metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas 
como estratégia de ensino (projetos, aprendizado baseado 
por pares / grupos, sala de aula invertida, aplicativos, 
gameficação, realidade virtual, laboratórios específicos etc.). 

77,78% 22,22% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) 
para disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades 
pedagógicas. 

83,33% 16,67% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Empregabilidade  Totais 80,00% 20,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Empregabilidade  
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de 
trabalho e também promove ações de inovação e 
empreendedorismo. 

80,00% 20,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

Totais 83,33% 16,67% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de 
problemas e atende aos alunos quando procurado(a). 

60,00% 40,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação 
(CPA) e da avaliação externa do MEC (ACG / ENADE) do seu 
Curso. 

80,00% 20,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) divulga/disponibiliza o Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC). 

100,00% 0,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(a) coordenador(a) exerce suas funções com competência, 
liderança e ética. 

60,00% 40,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada por 
meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 
(Blackboard). 

100,00% 0,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) orienta adequadamente os alunos 
sobre as diferentes questões e os encaminha, em sendo 
necessário às áreas da IES: Central de Atendimento ao Aluno 
- CAA, Financeiro, Secretaria Acadêmica. 

100,00% 0,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

Totais 52,78% 19,44% 27,78% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

PONTA 
GROSSA 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e 
suficiente às necessidades do curso, atendendo aos planos 
de ensino das disciplinas, o que contribui para a minha 
aprendizagem. 

25,00% 50,00% 25,00% 

PONTA 
GROSSA 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

As devolutivas às análises das atividades complementares 
por mim cadastradas são apresentadas com clareza e 
objetividade. 

50,00% 0,00% 50,00% 

PONTA 
GROSSA 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O atendimento da CAA online atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, 
objetividade e prazo das respostas). 

50,00% 0,00% 50,00% 

PONTA 
GROSSA 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, 
objetividade e prazo das respostas). 

50,00% 50,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, 
objetividade e prazo das respostas). 

75,00% 0,00% 25,00% 

PONTA 
GROSSA 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O prazo de análise e validação das Atividades 
Complementares por mim cadastradas é adequado. 

50,00% 25,00% 25,00% 

PONTA 
GROSSA 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O sistema de cadastro das Atividades Complementares 
(disponível na Área do Aluno) atende às minhas necessidades 
acadêmicas (funcionalidade, facilidade de navegação e 
disposição das informações). 

75,00% 0,00% 25,00% 

PONTA 
GROSSA 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O sistema de comunicação (redes sociais, área do aluno, 
SMS, murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me 
adequadamente informado sobre as atividades/ações da 
Instituição / curso. 

75,00% 0,00% 25,00% 

PONTA 
GROSSA 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação 
e orientação bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

25,00% 50,00% 25,00% 

PONTA 
GROSSA 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / 
Institucional  

Totais 40,00% 30,00% 30,00% 

PONTA 
GROSSA 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / 
Institucional  

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade 
ambiental e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

40,00% 20,00% 40,00% 

PONTA 
GROSSA 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / 
Institucional  

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra 
compromisso social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

40,00% 40,00% 20,00% 

PONTA 
GROSSA 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

Totais 64,29% 28,57% 7,14% 

PONTA 
GROSSA 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos 
em suas dificuldades de aprendizagem. 

25,00% 50,00% 25,00% 

PONTA 
GROSSA 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de 
interação social, possibilitando aos alunos a participação em 
eventos internos e externos. 

75,00% 25,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A participação em programas, projetos e atividades de 
extensão são oportunizadas durante o curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A participação no programa de iniciação cientifica e nas 
atividades que estimulam a investigação acadêmica são 
oportunizadas durante o curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

PONTA 
GROSSA 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

O curso proporciona experiências de aprendizagem 
inovadoras, contribuindo para a minha formação 
profissional. 

75,00% 25,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
estágios não obrigatórios no país ou fora do país. 

50,00% 50,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

25,00% 50,00% 25,00% 

PONTA 
GROSSA 

Políticas 
Institucionais 
voltadas ao Ensino  

Totais 80,00% 20,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Políticas 
Institucionais 
voltadas ao Ensino  

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela 
Instituição favorece o meu desenvolvimento acadêmico e 
profissional. 

80,00% 20,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Projeto Pedagógico 
do Curso  

Totais 70,00% 0,00% 30,00% 

PONTA 
GROSSA 

Projeto Pedagógico 
do Curso  

As atividades de estágio curricular obrigatório (caso tenha) 
do meu curso são adequadas à minha formação profissional. 

60,00% 0,00% 40,00% 

PONTA 
GROSSA 

Projeto Pedagógico 
do Curso  

As atividades de TCC (caso tenha) do meu curso são 
adequadas à minha formação profissional. 

40,00% 0,00% 60,00% 

PONTA 
GROSSA 

Projeto Pedagógico 
do Curso  

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem 
para a minha formação integral, como cidadão e futuro 
profissional, e ampliam minha capacidade de aprender e 
atualizar-me permanentemente, proporcionando acesso a 
conhecimentos atualizados para a minha formação. 

100,00% 0,00% 0,00% 

PONTA 
GROSSA 

Projeto Pedagógico 
do Curso  

O curso favorece a articulação dos conhecimentos teóricos 
com as atividades práticas, contribuindo para a minha 
formação profissional. 

80,00% 0,00% 20,00% 

PONTA 
GROSSA 

Representatividade  Totais 53,33% 20,00% 26,67% 

PONTA 
GROSSA 

Representatividade  
O(s) representante(s) de minha classe exerce(m) suas 
funções adequadamente. 

60,00% 20,00% 20,00% 

PONTA 
GROSSA 

Representatividade  

Os alunos têm a oportunidade de atuação como 
representantes de seus pares nos órgãos colegiados 
superiores (Conselho Universitário - CONSU e/ou CONSUN 
e/ou CONSUNI e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
CONSEPE). 

40,00% 20,00% 40,00% 

PONTA 
GROSSA 

Representatividade  
Tenho conhecimento do funcionamento e da participação 
dos alunos no Colegiado do Curso. 

60,00% 20,00% 20,00% 

SANTOS 
ANDRADE 

Totais   73,97% 7,62% 18,40% 

SANTOS 
ANDRADE 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

Totais 79,82% 12,89% 7,29% 

SANTOS 
ANDRADE 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), 
contribui para os estudos dos conteúdos abordados na 
disciplina online. 

72,28% 20,92% 6,80% 

SANTOS 
ANDRADE 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

A linguagem do material didático é clara, contribuindo para 
minha autonomia nos estudos. 

87,88% 11,28% 0,84% 

SANTOS 
ANDRADE 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

As webaulas ao vivo ministradas nas disciplinas online 
possibilitam esclarecer dúvidas e ampliar meus 
conhecimentos contribuindo para o meu processo de 
aprendizagem. 

77,46% 11,19% 11,36% 

SANTOS 
ANDRADE 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo 
identificar facilmente as disciplinas online. 

84,94% 13,37% 1,69% 

SANTOS 
ANDRADE 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

O atendimento do(a)s tutore(a)s, em 48 horas, atende às 
minhas necessidades para a continuidade das atividades 
da(s) disciplina(s) online. 

64,08% 13,83% 22,09% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

SANTOS 
ANDRADE 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides etc.) 
contribui para a abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) 
online. 

87,16% 11,66% 1,18% 

SANTOS 
ANDRADE 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

O(A)s tutore(a)s incentivam o aprofundamento do estudo de 
conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) 
disciplina(s) online. 

73,39% 12,54% 14,07% 

SANTOS 
ANDRADE 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

91,26% 8,40% 0,34% 

SANTOS 
ANDRADE 

Avaliação 
Institucional / CPA  

Totais 86,92% 6,26% 6,81% 

SANTOS 
ANDRADE 

Avaliação 
Institucional / CPA  

O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), contribui para a 
melhoria da instituição / curso. 

86,92% 6,26% 6,81% 

SANTOS 
ANDRADE 

Condições para o 
Ensino  

Totais 73,70% 11,60% 14,70% 

SANTOS 
ANDRADE 

Condições para o 
Ensino  

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as 
atividades práticas, previstas no Projeto Pedagógico do meu 
curso, é adequada (espaço físico, materiais de consumo, 
equipamentos, softwares etc.). 

63,05% 5,25% 31,70% 

SANTOS 
ANDRADE 

Condições para o 
Ensino  

A instituição tem oferecido capacitação sobre o uso de 
plataformas digitais para o ensino remoto (Zoom, 
Blackboard, Teams). 

71,80% 20,32% 7,88% 

SANTOS 
ANDRADE 

Condições para o 
Ensino  

As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas 
(Zoom, Blackboard, Microsoft Teams, etc.) atendem as 
necessidades dos alunos. 

82,52% 16,61% 0,87% 

SANTOS 
ANDRADE 

Condições para o 
Ensino  

Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição 
durante o período de pandemia contribuem de forma 
preventiva contra o coronavírus. 

77,41% 4,20% 18,39% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Totais 91,07% 7,49% 1,44% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Acesso o acervo (físico e virtual) da biblioteca para consultas 
bibliográficas, estudos e pesquisas. 

74,17% 21,40% 4,43% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Participo das aulas, expressando minhas ideias e opiniões, 
para ampliar meus conhecimentos e fundamentar o meu 
aprendizado. 

91,33% 7,75% 0,92% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Realizo as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, 
trabalhos, pesquisas etc.). 

97,79% 1,66% 0,55% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Respeito os professores, colegas e funcionários, contribuindo 
para um clima favorável à boa convivência e ao respeito à 
diversidade, de forma ética, solidária e reflexiva. 

99,26% 0,37% 0,37% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Discente 
(quanto ao seu 
desempenho)  

Sou pontual e assíduo, cumprindo o horário das aulas e 
dedicando-me aos estudos. 

92,80% 6,27% 0,92% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Totais 73,81% 3,72% 22,47% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Ao discutir os resultados das avaliações ou em momentos 
posteriores, o(a) professor(a) retoma conteúdos de maior 
dificuldade pelos alunos. 

68,69% 6,65% 24,66% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Apresenta aos alunos os critérios adotados nos 
procedimentos avaliativos (provas, trabalhos, seminários 
etc.) e elabora avaliação coerente com o Plano de Ensino 
(PE). 

73,82% 3,69% 22,48% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Apresenta aos alunos os resultados das avaliações realizadas 
e os discute. 

71,92% 4,72% 23,36% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Apresenta e discute o Plano de Ensino (PE) da disciplina que 
leciona. 

76,05% 2,21% 21,73% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Conhece muito bem o conteúdo da disciplina que leciona. 76,12% 2,31% 21,57% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Cumpre integralmente o conteúdo programático previsto no 
Plano de Ensino (PE). 

75,03% 2,55% 22,42% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Cumpre integralmente os regulamentos da instituição 
(lançamento de notas, faltas, devolutivas de provas e 
trabalhos etc.). 

73,57% 3,58% 22,85% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

É pontual, assíduo e cumpre os horários estabelecidos pela 
instituição. 

74,72% 3,33% 21,94% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Procura estabelecer um ambiente saudável e de respeito 
durante as aulas, estimulando nos alunos princípios éticos, 
de solidariedade, reflexão, convivência e respeito à 
diversidade. 

75,71% 2,29% 22,00% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Relaciona os conteúdos da disciplina que leciona com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

72,77% 4,54% 22,69% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Relaciona teoria e prática dos conteúdos da disciplina que 
leciona, estimulando os alunos a expressarem suas ideias e 
trabalharem em equipe, utilizando metodologias que os 
desafiem a aprofundar conhecimentos e desenvolver as 
competências necessárias ao exercício profissional. 

74,68% 3,57% 21,75% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Utiliza metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas 
como estratégia de ensino (projetos, aprendizado baseado 
por pares / grupos, sala de aula invertida, aplicativos, 
gameficação, realidade virtual, laboratórios específicos etc.). 

71,31% 5,96% 22,72% 

SANTOS 
ANDRADE 

Corpo Docente 
(responda em 
relação a cada 
professor)  

Utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) 
para disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades 
pedagógicas. 

75,12% 2,90% 21,98% 

SANTOS 
ANDRADE 

Empregabilidade  Totais 71,03% 18,15% 10,82% 

SANTOS 
ANDRADE 

Empregabilidade  
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de 
trabalho e também promove ações de inovação e 
empreendedorismo. 

71,03% 18,15% 10,82% 

SANTOS 
ANDRADE 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

Totais 79,94% 10,38% 9,67% 

SANTOS 
ANDRADE 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de 
problemas e atende aos alunos quando procurado(a). 

84,92% 11,75% 3,33% 

SANTOS 
ANDRADE 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação 
(CPA) e da avaliação externa do MEC (ACG / ENADE) do seu 
Curso. 

61,53% 11,45% 27,03% 

SANTOS 
ANDRADE 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) divulga/disponibiliza o Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC). 

79,43% 8,86% 11,71% 

SANTOS 
ANDRADE 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(a) coordenador(a) exerce suas funções com competência, 
liderança e ética. 

89,97% 7,05% 2,98% 

SANTOS 
ANDRADE 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada por 
meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 
(Blackboard). 

78,25% 12,70% 9,05% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

SANTOS 
ANDRADE 

Gestão 
Institucional - 
Coordenação de 
Curso  

O(A) Coordenador(a) orienta adequadamente os alunos 
sobre as diferentes questões e os encaminha, em sendo 
necessário às áreas da IES: Central de Atendimento ao Aluno 
- CAA, Financeiro, Secretaria Acadêmica. 

85,35% 10,55% 4,09% 

SANTOS 
ANDRADE 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

Totais 59,09% 28,82% 12,09% 

SANTOS 
ANDRADE 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e 
suficiente às necessidades do curso, atendendo aos planos 
de ensino das disciplinas, o que contribui para a minha 
aprendizagem. 

76,80% 8,08% 15,11% 

SANTOS 
ANDRADE 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

As devolutivas às análises das atividades complementares 
por mim cadastradas são apresentadas com clareza e 
objetividade. 

46,38% 34,57% 19,05% 

SANTOS 
ANDRADE 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O atendimento da CAA online atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, 
objetividade e prazo das respostas). 

56,94% 33,04% 10,02% 

SANTOS 
ANDRADE 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, 
objetividade e prazo das respostas). 

52,99% 41,55% 5,46% 

SANTOS 
ANDRADE 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, 
objetividade e prazo das respostas). 

54,75% 34,33% 10,92% 

SANTOS 
ANDRADE 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O prazo de análise e validação das Atividades 
Complementares por mim cadastradas é adequado. 

41,45% 43,92% 14,64% 

SANTOS 
ANDRADE 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O sistema de cadastro das Atividades Complementares 
(disponível na Área do Aluno) atende às minhas necessidades 
acadêmicas (funcionalidade, facilidade de navegação e 
disposição das informações). 

52,91% 37,92% 9,17% 

SANTOS 
ANDRADE 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

O sistema de comunicação (redes sociais, área do aluno, 
SMS, murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me 
adequadamente informado sobre as atividades/ações da 
Instituição / curso. 

75,00% 19,72% 5,28% 

SANTOS 
ANDRADE 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica  

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação 
e orientação bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

74,47% 6,34% 19,19% 

SANTOS 
ANDRADE 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / 
Institucional  

Totais 79,03% 12,55% 8,42% 

SANTOS 
ANDRADE 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / 
Institucional  

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade 
ambiental e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

81,02% 10,53% 8,45% 

SANTOS 
ANDRADE 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / 
Institucional  

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra 
compromisso social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

77,06% 14,56% 8,39% 

SANTOS 
ANDRADE 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

Totais 67,45% 18,00% 14,54% 

SANTOS 
ANDRADE 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos 
em suas dificuldades de aprendizagem. 

61,62% 22,71% 15,67% 

SANTOS 
ANDRADE 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de 
interação social, possibilitando aos alunos a participação em 
eventos internos e externos. 

72,06% 18,28% 9,67% 

SANTOS 
ANDRADE 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 

A participação em programas, projetos e atividades de 
extensão são oportunizadas durante o curso. 

86,63% 9,55% 3,82% 
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se 
aplica / 
Não sei 

responder 

acadêmica e 
profissional  

SANTOS 
ANDRADE 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

A participação no programa de iniciação cientifica e nas 
atividades que estimulam a investigação acadêmica são 
oportunizadas durante o curso. 

74,34% 11,07% 14,59% 

SANTOS 
ANDRADE 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

O curso proporciona experiências de aprendizagem 
inovadoras, contribuindo para a minha formação 
profissional. 

82,75% 14,44% 2,82% 

SANTOS 
ANDRADE 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
estágios não obrigatórios no país ou fora do país. 

47,45% 26,19% 26,36% 

SANTOS 
ANDRADE 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação 
acadêmica e 
profissional  

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

47,10% 23,90% 29,00% 

SANTOS 
ANDRADE 

Políticas 
Institucionais 
voltadas ao Ensino  

Totais 85,46% 11,21% 3,33% 

SANTOS 
ANDRADE 

Políticas 
Institucionais 
voltadas ao Ensino  

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela 
Instituição favorece o meu desenvolvimento acadêmico e 
profissional. 

85,46% 11,21% 3,33% 

SANTOS 
ANDRADE 

Projeto Pedagógico 
do Curso  

Totais 75,29% 5,30% 19,41% 

SANTOS 
ANDRADE 

Projeto Pedagógico 
do Curso  

As atividades de estágio curricular obrigatório (caso tenha) 
do meu curso são adequadas à minha formação profissional. 

58,54% 5,64% 35,82% 

SANTOS 
ANDRADE 

Projeto Pedagógico 
do Curso  

As atividades de TCC (caso tenha) do meu curso são 
adequadas à minha formação profissional. 

60,03% 3,48% 36,48% 

SANTOS 
ANDRADE 

Projeto Pedagógico 
do Curso  

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem 
para a minha formação integral, como cidadão e futuro 
profissional, e ampliam minha capacidade de aprender e 
atualizar-me permanentemente, proporcionando acesso a 
conhecimentos atualizados para a minha formação. 

92,90% 5,28% 1,82% 

SANTOS 
ANDRADE 

Projeto Pedagógico 
do Curso  

O curso favorece a articulação dos conhecimentos teóricos 
com as atividades práticas, contribuindo para a minha 
formação profissional. 

89,57% 6,79% 3,64% 

SANTOS 
ANDRADE 

Representatividade  Totais 69,92% 12,73% 17,35% 

SANTOS 
ANDRADE 

Representatividade  
O(s) representante(s) de minha classe exerce(m) suas 
funções adequadamente. 

88,29% 9,97% 1,75% 

SANTOS 
ANDRADE 

Representatividade  

Os alunos têm a oportunidade de atuação como 
representantes de seus pares nos órgãos colegiados 
superiores (Conselho Universitário - CONSU e/ou CONSUN 
e/ou CONSUNI e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
CONSEPE). 

53,86% 10,70% 35,44% 

SANTOS 
ANDRADE 

Representatividade  
Tenho conhecimento do funcionamento e da participação 
dos alunos no Colegiado do Curso. 

67,54% 17,54% 14,91% 
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4.2.2. Visão dos Coordenadores Presenciais 

 

Índices de participação: 

Total de 
Coordenadores 

Participaram  
% de 

participação 
% erro amostral 

38 22 57,9 13,8 

 

Resultados Quantitativos: 
5.  

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica / 
não sei 

responder 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / Institucional 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso 
social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI). 

100,00% 0,00% 0,00% 

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade ambiental 
e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Gestão Institucional – 
Coordenação de 
Curso (quanto ao seu 
desempenho)  

Exerço as minhas funções com competência, liderança e ética.  100,00% 0,00% 0,00% 

Oriento adequadamente os alunos sobre as diferentes questões e 
encaminho-os, em sendo necessário às áreas da IES: Central de 
Atendimento ao Aluno - CAA, Financeiro, Secretaria Acadêmica. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Exponho o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) aos alunos e docentes e 
discuto-o. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Demonstro interesse na solução de problemas atendendo os alunos e 
docentes.   

100,00% 0,00% 0,00% 

Mantenho comunicação adequada com os alunos por meio do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA (Blackboard). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Divulgo os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa do 
MEC (ACG / ENADE) aos alunos e docentes.  

95,46% 0,00% 4,55% 

Projeto Pedagógico 
do Curso  

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem para a 
formação integral dos alunos, como futuro profissional, ampliando a 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente, 
proporcionando acesso a conhecimentos atualizados. 

100,00% 0,00% 0,00% 

As atividades de estágio curricular obrigatório do(s) curso(s) que 
coordeno são adequadas à formação profissional do aluno (coerentes 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso - DCN). 

86,37% 0,00% 13,64% 

As atividades de TCC do(s) curso(s) que coordeno são adequadas à 
formação profissional do aluno (coerentes com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do curso - DCN). 

81,82% 0,00% 18,18% 

O(s) curso(s) que coordeno favorece(m) a articulação dos 
conhecimentos teóricos com as atividades práticas, contribuindo para a 
formação profissional dos alunos. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Ambiente Virtual / 
Disciplinas online  

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A linguagem do material didático, utilizado na disciplina online, é clara, 
contribuindo para a autonomia do aluno.  

68,19% 9,10% 22,73% 

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides, etc.) contribui 
para a abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) online. 

68,18% 4,55% 27,27% 

O atendimento do(a)s tutore(a)s, em 48 horas, atende às necessidades 
dos alunos para a continuidade das atividades da(s) disciplina(s) online. 

63,64% 0,00% 36,36% 

O(A)s tutore(a)s, das disciplinas online, incentivam o aprofundamento 
do estudo de conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) 
disciplina(s) online pelos alunos. 

54,54% 0,00% 45,45% 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo identificar 
facilmente as disciplinas online. 

81,82% 4,55% 13,64% 

A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), contribui com os 
estudos dos assuntos abordados na disciplina online. 

68,19% 4,55% 27,27% 

Oportunidades da 
ampliação de 

A Instituição possibilita / incentiva a participação dos alunos em 
programas, projetos e atividades de extensão durante o curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 
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Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica / 
não sei 

responder 

formação acadêmica 
e profissional 

A Instituição possibilita / incentiva a participação dos alunos em 
atividades que estimulam a investigação acadêmica (iniciação cientifica, 
por exemplo). 

86,36% 13,64% 0,00% 

A Instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades de aprendizagem. 

95,46% 4,55% 0,00% 

O(s) Curso(s) proporciona(m) experiências de aprendizagem 
inovadoras, contribuindo para a formação profissional dos alunos. 

100,00% 0,00% 0,00% 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios 
no país ou fora do país. 

72,73% 13,64% 13,64% 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios não 
obrigatórios no país ou fora do país. 

86,36% 9,10% 4,55% 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação 
social, possibilitando aos alunos a participação em eventos internos e 
externos. 

90,91% 9,09% 0,00% 

Empregabilidade  
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Políticas 
Institucionais 
voltadas ao Ensino 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição 
favorece o desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Condições para o 
Ensino 

As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas (Zoom, 
Blackboard, Microsoft Teams, etc.) atendem as necessidades da 
coordenação de curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A instituição tem oferecido capacitação sobre tecnologias digitais 
voltados ao ensino remoto. 

90,91% 9,10% 0,00% 

A Infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as atividades 
práticas, previstas no Projeto Pedagógico do(s) curso(s) que coordeno, 
é adequada (espaço físico, materiais de consumo, equipamentos, 
softwares, softwares etc.). 

95,45% 4,55% 0,00% 

Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição durante o 
período de pandemia contribuem de forma preventiva contra o 
coronavírus. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente para o 
atendimento da(s) disciplina(s) do(s) curso(s) que coordeno.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e 
orientação bibliográfica) atendem às necessidades do(s) curso(s) que 
coordeno.  

100,00% 0,00% 0,00% 

O sistema de comunicação (redes sociais, área do professor, SMS, 
murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me 
adequadamente informado sobre as atividades/ações da Instituição / 
curso. 

95,45% 4,55% 0,00% 

Os serviços prestados pela Central de Atendimento ao Aluno (CAA) 
atendem às necessidades acadêmicas e administrativas dos alunos 
do(s) curso(s) que coordeno. 

77,27% 22,73% 0,00% 

Os serviços prestados pela Secretaria de Atividades Complementares 
atendem às necessidades acadêmicas dos alunos do(s) curso(s) que 
coordeno. 

77,28% 22,73% 0,00% 

Os serviços prestados pela Secretaria Nacional de Análise Curricular 
(SNAC) atendem às necessidades acadêmicas dos alunos do(s) curso(s) 
que coordeno. 

90,91% 4,55% 4,55% 

Representatividade 

Apresento aos docentes as atribuições e funções do Núcleo Docente 
Estruturante - NDE do(s) curso(s) que coordeno.  

100,00% 0,00% 0,00% 

No(s) curso(s) que coordeno, os representantes do Núcleo Docente 
Estruturante - NDE exercem suas funções adequadamente. 

100,00% 0,00% 0,00% 

O(s) representante(s) discente(s) do(s) curso(s) que coordeno 
exerce(m) suas funções adequadamente. 

95,46% 4,55% 0,00% 

Apresento aos alunos e docentes a composição, as atribuições e 
funções do(s) Colegiado(s) do(s) Curso(s) que coordeno.  

95,45% 4,55% 0,00% 

Os órgãos colegiados superiores (CONSU e/ou CONSUN e/ou CONSUNI 
e CONSEPE) da instituição estão devidamente constituídos, com 
representação dos coordenadores de curso, sentindo-me, portanto, 
devidamente representado.  

95,46% 4,55% 0,00% 

Corpo Docente (em 
relação aos 
professores do(s) 
seu(s) curso(s) que 
coordena) 

Apresentam aos alunos e discutem com eles o Plano de Ensino (PE) 
da(s) disciplina(s) que lecionam. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Conhecem muito bem o conteúdo da(s) disciplinas(s) que lecionam.  100,00% 0,00% 0,00% 

Cumprem integralmente o conteúdo programático previsto no Plano de 
Ensino (PE). 

100,00% 0,00% 0,00% 
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Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica / 
não sei 

responder 

Relacionam teoria e prática dos conteúdos da(s) disciplina(s) que 
lecionam, estimulando os alunos a expressarem suas ideias e 
trabalharem em equipe, utilizando metodologias que os desafiem a 
aprofundar conhecimentos e desenvolver as competências necessárias 
ao exercício profissional. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Utilizam metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas como 
estratégias de ensino (projetos, aprendizado baseado por pares / 
grupos, sala de aula invertida, aplicativos, gameficação, realidade 
virtual, laboratórios específicos etc.). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Utilizam o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para 
disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades pedagógicas.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Relacionam os conteúdos da(s) disciplina(s) que lecionam com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Apresentam aos alunos os critérios adotados nos procedimentos 
avaliativos (provas, trabalhos, seminários etc.) e elaboram avaliação 
coerente com o Plano de Ensino (PE). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Apresentam aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os 
discutem.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Discutem os resultados das avaliações, retomando os conteúdos de 
maior dificuldade pelos alunos, na(s) disciplina(s) que lecionam, 
contribuindo para o nivelamento da(s) turma(s).  

100,00% 0,00% 0,00% 

Procuram estabelecer um ambiente saudável e de respeito durante as 
aulas, estimulando os alunos a observarem princípios éticos e de 
solidariedade, reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

100,00% 0,00% 0,00% 

São pontuais e assíduos, cumprindo os horários estabelecidos pela 
instituição.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Cumprem integralmente os regulamentos da instituição (lançamento 
de notas, faltas, devolutivas de provas e trabalhos etc.). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Procuram participar de eventos acadêmicos (Congressos, Seminários 
etc) da área de atuação, apresentando trabalhos de autoria própria. 

95,45% 4,55% 0,00% 

Atualizam semestralmente o currículo Lattes. 95,45% 4,55% 0,00% 

Corpo Discente 
(quanto ao 
desempenho dos 
alunos do(s) curso(s) 
que coordena) 

Realizam as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, 
pesquisas etc.) pelos docentes. 

95,46% 4,55% 0,00% 

Participam das aulas, expressando suas ideias e opiniões, para ampliar 
seus conhecimentos e fundamentar o aprendizado. 

86,36% 13,64% 0,00% 

São pontuais e assíduos, cumprindo o horário das aulas e dedicando-se 
aos estudos. 

90,91% 9,09% 0,00% 

Respeitam os professores, colegas e funcionários, contribuindo para um 
clima favorável à boa convivência e ao respeito à diversidade, de forma 
ética, solidária e reflexiva. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Avaliação 
Institucional / CPA 

O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria 
de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição / curso.  

95,45% 4,55% 0,00% 

 

4.2.3 Visão dos Professores Presenciais 

Índices de participação: 

Total de Professores 
por disciplina 

Participaram  % de participação % erro amostral 

1.064 644 60,5 2,5 

 

Resultados Quantitativos: 

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica / 
não sei 

responder 

Missão e 
Responsabilidade 
Social / Institucional 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso 
social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

94,93% 4,58% 0,50% 

Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI). 

96,43% 2,55% 1,02% 
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Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica / 
não sei 

responder 

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade ambiental 
e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

96,42% 1,53% 2,04% 

Gestão Institucional 
– Coordenação de 
Curso 

O perfil do(a) Coordenador(a) do Curso é adequado às funções do 
cargo, exercendo suas funções com competência, liderança e ética.  

64,40% 0,22% 35,38% 

O(A) Coordenador(a) expõe o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e o 
discute. 

63,44% 0,44% 36,12% 

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de problemas e 
mantém os docentes informados sobre as diretrizes institucionais e do 
curso. 

63,80% 0,66% 35,54% 

O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada com os 
professores.  

62,92% 1,32% 35,76% 

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação (CPA) e da 
avaliação externa do MEC (ACG / ENADE) do Curso. 

55,63% 2,65% 41,72% 

Projeto Pedagógico 
do Curso  

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem para a 
formação integral dos alunos, como futuro profissional, ampliando a 
capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente, 
proporcionando acesso a conhecimentos atualizados. 

97,95% 2,06% 0,00% 

As atividades de estágio curricular obrigatório do(s) curso(s) em que 
leciono são adequadas à formação profissional do aluno (coerentes 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso - DCN). 

85,57% 1,04% 13,40% 

As atividades de TCC do(s) curso(s) em que leciono são adequadas à 
formação profissional do aluno (coerentes com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do curso - DCN). 

86,08% 2,06% 11,86% 

O(s) curso(s) em que leciono favorece(m) a articulação dos 
conhecimentos teóricos com as atividades práticas, contribuindo para a 
formação profissional dos alunos. 

96,91% 2,58% 0,52% 

Ambiente Virtual  
Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação acadêmica 
e profissional 

A Instituição possibilita / incentiva a participação dos alunos em 
programas, projetos e atividades de extensão durante o curso. 

96,91% 1,55% 1,55% 

A Instituição possibilita / incentiva a participação dos alunos em 
atividades que estimulam a investigação acadêmica (iniciação cientifica, 
por exemplo). 

87,63% 10,31% 2,06% 

A Instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades de aprendizagem. 

85,57% 6,19% 8,25% 

O(s) Curso(s) proporciona(m) experiências de aprendizagem 
inovadoras, contribuindo para a formação profissional dos alunos. 

95,88% 3,10% 1,03% 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios 
no país ou fora do país. 

57,73% 13,41% 28,87% 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios não 
obrigatórios no país ou fora do país. 

61,85% 9,28% 28,87% 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação 
social, possibilitando aos alunos a participação em eventos internos e 
externos. 

81,44% 8,25% 10,31% 

Empregabilidade  
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo.  

83,68% 5,79% 10,53% 

Políticas 
Institucionais 
voltadas ao Ensino 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição 
favorece o desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos. 

92,63% 4,22% 3,16% 

Condições para o 
Ensino 

As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas (Zoom, 
Blackboard, Microsoft Teams, etc.) atendem as necessidades dos 
docentes. 

98,44% 1,57% 0,00% 

A instituição tem oferecido capacitação sobre tecnologias digitais 
voltados ao ensino remoto. 

89,42% 7,94% 2,65% 

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as atividades 
práticas, previstas no Projeto Pedagógico do(s) curso(s) em que leciono, 
é adequada (espaço físico, materiais de consumo, equipamentos, 
softwares etc.). 

84,66% 5,29% 10,05% 

Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição durante o 
período de pandemia contribuem de forma preventiva contra o 
coronavírus. 

90,48% 0,00% 9,52% 

Infraestrutura 
Institucional / 
Acadêmica 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente para o 
atendimento da(s) disciplina(s) que leciono. 

92,67% 4,71% 2,62% 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e 
orientação bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

91,58% 3,16% 5,26% 
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Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica / 
não sei 

responder 

O sistema de comunicação (redes sociais, área do professor, SMS, 
murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me 
adequadamente informado sobre as atividades/ações da Instituição / 
curso. 

93,68% 3,16% 3,16% 

Representatividade 

Conheço as atribuições e funções do Núcleo Docente Estruturante - 
NDE do(s) curso(s) em que leciono. 

96,37% 3,11% 0,52% 

No(s) curso(s) em que leciono, os representantes do Núcleo Docente 
Estruturante - NDE exercem suas funções adequadamente. 

95,32% 2,08% 2,60% 

Conheço as atribuições e funções do(s) Colegiado(s) do(s) Curso(s) em 
que leciono. 

94,30% 3,63% 2,07% 

Os órgãos colegiados superiores (CONSU e/ou CONSUN e/ou CONSUNI 
e CONSEPE) da instituição estão devidamente constituídos, com 
representação de professores, sentindo-me, portanto, devidamente 
representado.  

77,20% 4,66% 18,13% 

Corpo Docente (em 
relação ao seu 
trabalho didático-
pedagógico) 

Apresento aos meus alunos e discuto com eles o Plano de Ensino (PE) 
da(s) disciplina(s) que leciono. 

99,48% 0,52% 0,00% 

Conheço muito bem o conteúdo da(s) disciplina(s) que leciono. 100,00% 0,00% 0,00% 

Cumpro integralmente o conteúdo programático previsto no Plano de 
Ensino (PE). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Relaciono teoria e prática dos conteúdos da(s) disciplina(s) que leciono, 
estimulando os alunos a expressarem suas ideias e trabalharem em 
equipe, utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar 
conhecimentos e desenvolver as competências necessárias ao exercício 
profissional. 

99,47% 0,53% 0,00% 

Utilizo metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas como 
estratégias de ensino (projetos, aprendizado baseado por pares / 
grupos, sala de aula invertida, aplicativos, gameficação, realidade 
virtual, laboratórios específicos etc.). 

97,37% 2,64% 0,00% 

Utilizo o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para 
disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades pedagógicas.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Relaciono os conteúdos da(s) disciplina(s) que leciono com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

99,48% 0,53% 0,00% 

Apresento aos alunos os critérios adotados nos procedimentos 
avaliativos (provas, trabalhos, seminários etc.) e elaboro avaliação 
coerente com o Plano de Ensino (PE). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Apresento aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os 
discuto.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Discuto os resultados das avaliações, retomando os conteúdos de 
maior dificuldade pelos alunos, na(s) disciplina(s) que leciono, 
contribuindo para o nivelamento da(s) turma(s).  

98,42% 1,58% 0,00% 

Procuro estabelecer um ambiente saudável e de respeito durante as 
aulas, estimulando os alunos a observarem princípios éticos e de 
solidariedade, reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

99,47% 0,53% 0,00% 

Sou pontual e assíduo, cumprindo os horários estabelecidos pela 
instituição.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Cumpro integralmente os regulamentos da instituição (lançamento de 
notas, faltas, devolutivas de provas e trabalhos etc.). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Procuro participar de eventos acadêmicos (Congressos, Seminários etc) 
da minha área de atuação, apresentando trabalhos de minha autoria. 

93,69% 4,74% 1,58% 

Atualizo semestralmente o meu currículo Lattes. 92,11% 7,89% 0,00% 

Corpo Discente 
(quanto ao 
desempenho de seus 
alunos) 

Realizam as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, 
pesquisas etc.). 

89,06% 10,93% 0,00% 

Participam das aulas, expressando suas ideias e opiniões, para ampliar 
seus conhecimentos e fundamentar o aprendizado.  

86,91% 13,08% 0,00% 

São pontuais e assíduos, cumprindo o horário das aulas e dedicando-se 
aos estudos. 

87,95% 12,04% 0,00% 

Respeitam os professores, colegas e funcionários, contribuindo para um 
clima favorável à boa convivência e ao respeito à diversidade, de forma 
ética, solidária e reflexiva. 

97,38% 2,10% 0,52% 

Avaliação 
Institucional / CPA 

O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria 
de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição / curso. 

86,84% 4,74% 8,42% 

6.  
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4.2.4 Visão dos Alunos dos cursos de Metodologia EaD avaliando 

Índices de participação: 

Total de Alunos Participaram  
% de 

participação 
% erro amostral 

7805 2981 38,19 1,44 

 

Resultados quantitativos: 

INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 

Satisfação 
Índice de 

Insatisfação 

Não se aplica 
/ Não sei 

responder 

Totais   75,49% 11,48% 13,03% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard  

Totais 89,99% 8,13% 1,89% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard  

A linguagem utilizada nos itens de menus e sessões do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, é clara e direciona, de maneira fácil, às 
diversas sessões da disciplina. 

90,61% 7,69% 1,71% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem, facilmente encontro 
orientações que me auxiliam quanto a sua utilização e de suas 
funcionalidades e recursos de comunicação e interação. 

85,45% 12,07% 2,48% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard  

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

93,91% 4,62% 1,48% 

Área do Aluno  Totais 89,90% 6,90% 3,20% 

Área do Aluno  
Ferramentas para acesso às notas, às questões financeiras e aos 
avisos estão disponíveis. 

93,33% 4,92% 1,74% 

Área do Aluno  
Manual do Aluno e Calendário Letivo estão disponíveis para 
consulta. 

86,47% 8,88% 4,65% 

Avaliação Institucional 
/ CPA  

Totais 80,99% 5,21% 13,80% 

Avaliação Institucional 
/ CPA  

O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição 
/ curso. 

80,99% 5,21% 13,80% 

Avaliações e Atividades  Totais 82,70% 8,78% 8,53% 

Avaliações e Atividades  
Atividades extracurriculares (webnares, lives, seminários virtuais) 
contribuem para complementação da minha formação acadêmica 
e profissional. 

86,05% 7,20% 6,75% 

Avaliações e Atividades  
Avaliações propostas nas disciplinas, realizadas no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AS e Fóruns), são claras e coerentes com 
o conteúdo disponibilizado para a minha formação acadêmica. 

90,00% 7,53% 2,47% 

Avaliações e Atividades  
Provas Presenciais (A1 e AF) apresentam questões claras e 
coerentes com o conteúdo disponibilizado para os estudos. 

73,05% 7,35% 19,60% 

Avaliações e Atividades  
Questões de Conhecimentos Gerais contribuem para 
complementação da minha formação acadêmica e profissional. 

81,68% 13,02% 5,29% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

Totais 64,56% 23,87% 11,57% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

68,90% 24,81% 6,29% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e 
prazo das respostas). 

62,31% 32,14% 5,55% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e 
prazo das respostas). 

66,49% 25,77% 7,74% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

O canal de ouvidoria online atendeu as minhas necessidades 
acadêmicas (clareza, objetividade e prazo de respostas). 

53,51% 18,71% 27,78% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

Tenho conhecimento do canal de ouvidoria online para atender as 
minhas necessidades acadêmicas. 

71,60% 17,90% 10,49% 

Coordenador do Curso  Totais 77,09% 12,12% 10,79% 
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INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 

Satisfação 
Índice de 

Insatisfação 

Não se aplica 
/ Não sei 

responder 

Coordenador do Curso  
Apresenta a organização do curso - Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) e Matriz Curricular (Disciplinas). 

80,93% 9,46% 9,61% 

Coordenador do Curso  
Apresenta os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação 
externa (MEC / ENADE) do seu Curso. 

69,64% 11,42% 18,93% 

Coordenador do Curso  
Oferece/divulga oportunidades de realização de Atividades 
Complementares. 

82,48% 11,01% 6,51% 

Coordenador do Curso  
Promove ações de aproximação do aluno com a vida acadêmica e o 
mundo do trabalho. 

73,82% 16,29% 9,89% 

Coordenador do Curso  Tem mantido um canal de comunicação com os alunos. 78,54% 12,42% 9,04% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

Totais 51,72% 4,24% 44,04% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

A orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do Estágio 
Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no 
curso) é adequada. 

49,09% 4,35% 46,55% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

A orientação sobre o preenchimento da documentação para a 
realização do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso 
esteja previsto no curso) é adequada. 

50,64% 4,81% 44,55% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

As atividades de TCC e ou de Projetos (caso esteja previsto no 
curso) são adequadas à minha formação profissional. 

50,96% 4,28% 44,76% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

As informações que constam no Manual do Estágio Obrigatório 
(caso esteja previsto no curso)  são suficientes para minha 
orientação. 

48,77% 4,51% 46,72% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja 
previsto no curso) proporciona experiências diversificadas para a 
minha formação acadêmica e profissional. 

59,12% 3,27% 37,62% 

Material Didático da 
Disciplina  

Totais 82,91% 10,95% 6,14% 

Material Didático da 
Disciplina  

Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para 
a realização das atividades acadêmicas. 

73,79% 7,92% 18,29% 

Material Didático da 
Disciplina  

Material teórico é de fácil entendimento e contribui para a minha 
formação acadêmica. 

89,50% 8,96% 1,54% 

Material Didático da 
Disciplina  

Videoaulas contribuem para a minha formação acadêmica. 85,59% 12,23% 2,18% 

Material Didático da 
Disciplina  

Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e ao 
tempo de exibição. 

82,74% 14,70% 2,56% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

Totais 61,29% 12,49% 26,22% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

A participação em atividades que estimulam a investigação 
acadêmica é oportunizada durante o curso. 

75,18% 10,12% 14,71% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

A participação em programas, projetos e atividades de extensão 
são oportunizadas durante o curso. 

74,56% 8,52% 16,92% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

As atividades culturais, de lazer e de interação social, promovidas 
pelo curso contribuem para a minha formação acadêmica e 
profissional. 

55,28% 12,74% 31,98% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

As trilhas de aprendizagem ofertadas contribuem para a minha 
formação acadêmica e profissional. 

74,01% 7,72% 18,28% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a minha formação acadêmica e profissional. 

78,15% 13,24% 8,61% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios 
não obrigatórios no país ou fora do país. 

38,15% 16,50% 45,35% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

33,71% 18,59% 47,70% 
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INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 

Satisfação 
Índice de 

Insatisfação 

Não se aplica 
/ Não sei 

responder 

acadêmica e 
profissional  

Relacionamento com o 
Polo de Educação a 
Distância  

Totais 76,95% 15,97% 7,08% 

Relacionamento com o 
Polo de Educação a 
Distância  

Procuro o Polo para orientações sobre os processos acadêmicos. 69,72% 18,92% 11,36% 

Relacionamento com o 
Polo de Educação a 
Distância  

Sou devidamente informado na aula inaugural sobre a organização 
do curso (disciplinas, atividades, avaliações etc.), ambiente virtual 
de aprendizagem e o funcionamento do polo. 

81,22% 13,08% 5,70% 

Relacionamento com o 
Polo de Educação a 
Distância  

Sou devidamente informado sobre as atividades extracurriculares 
(webnares, lives, seminários virtuais) ofertadas pela IES e ou pelo 
polo. 

79,92% 15,92% 4,16% 

Rotina de Estudos  Totais 86,46% 10,55% 2,99% 

Rotina de Estudos  
Considero adequada a quantidade de horas por mim dedicada aos 
estudos. 

88,00% 10,17% 1,83% 

Rotina de Estudos  
Considero os tutores como interlocutores do meu processo de 
aprendizagem. 

85,69% 9,76% 4,55% 

Rotina de Estudos  
Consulto as referências e os materiais complementares indicados 
nas disciplinas do meu curso. 

85,07% 11,94% 2,99% 

Rotina de Estudos  
Participo / assisto das webconferências, chatday, lives, realizadas 
nas disciplinas. 

72,01% 23,48% 4,51% 

Rotina de Estudos  
Procuro aumentar meu conhecimento buscando informações sobre 
temas gerais (cultura, política, economia etc.). 

91,61% 5,83% 2,57% 

Rotina de Estudos  Realizo no prazo as atividades acadêmicas solicitadas. 96,39% 2,13% 1,47% 

Trabalhabilidade  Totais 68,65% 11,24% 20,11% 

Trabalhabilidade  
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo. 

68,65% 11,24% 20,11% 

Tutores Online  Totais 83,18% 10,86% 5,95% 

Tutores Online  
Indicam materiais complementares para aprofundamento de 
estudos, tais como referências, fontes e bases de dados 
digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 

90,29% 6,11% 3,59% 

Tutores Online  
Orientam e acompanham o desempenho dos alunos, 
disponibilizando-se para esclarecimentos de dúvidas relativas às 
avaliações da aprendizagem. 

81,31% 12,71% 5,98% 

Tutores Online  
Orientam sobre os critérios adotados para avaliação das atividades 
das disciplinas. 

87,34% 8,48% 4,18% 

Tutores Online  

Procuram estabelecer um processo de aprendizagem mais amplo 
em relação a formação do estudante no que tange às 
competências cognitivas e emocionais, a partir da concepção da 
Educação Positiva. 

77,00% 13,15% 9,85% 

Tutores Online  
Promovem a interação entre os alunos e entre os alunos e o 
conteúdo. 

76,46% 16,28% 7,26% 

Tutores Online  
Promovem a realização de atividades relevantes (webconferências, 
chatday, live) para o processo de ensino aprendizagem. 

89,70% 5,66% 4,65% 

Tutores Online  
Respondem às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a 
continuidade das atividades da disciplina. 

77,99% 13,13% 8,88% 

Tutores Online  
Trabalham os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade e 
segurança. 

85,33% 11,43% 3,24% 

 

  



 197 

4.2.5 Visão dos Alunos dos cursos de Metodologia 4.0 

 

Índices de participação: 

Total de Alunos Participaram  
% de 

participação 
% erro amostral 

2395 837 34,95% 2,79 

 

 

Resultados quantitativos: 

INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se aplica / 
Não sei 

responder 

Totais   67,31% 17,90% 14,79% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard (A.2021) 

Totais 85,70% 12,05% 2,24% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard (A.2021) 

A Ferramenta Zoom possibilita acompanhar as aulas remotas e 
webaulas de forma simples, facilitada e intuitiva. 

81,91% 13,38% 4,71% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard (A.2021) 

A linguagem utilizada nos itens de menus e sessões do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, é clara e direciona, de maneira fácil, às 
diversas sessões da disciplina. 

86,47% 12,06% 1,47% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard (A.2021) 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem, facilmente encontro 
orientações que me auxiliam quanto a sua utilização e de suas 
funcionalidades e recursos de comunicação e interação. 

81,62% 16,62% 1,76% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard (A.2021) 

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

92,80% 6,17% 1,03% 

Ambientes profissionais 
para a realização de 
atividades práticas  

Totais 51,97% 5,57% 42,46% 

Ambientes profissionais 
para a realização de 
atividades práticas  

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as 
atividades práticas, previstas no Projeto Pedagógico do meu curso, 
é adequada (espaço físico, materiais de consumo, equipamentos, 
softwares etc.). 

52,81% 4,88% 42,31% 

Ambientes profissionais 
para a realização de 
atividades práticas  

A infraestrutura onde ocorrem os encontros presenciais do meu 
curso é adequada (projetores, iluminação, ventilação, carteiras, 
etc.). 

54,72% 4,13% 41,15% 

Ambientes profissionais 
para a realização de 
atividades práticas  

A qualidade dos serviços prestados na área de convivência é 
adequada (alimentação, copiadora, etc.). 

48,37% 7,69% 43,93% 

Área do Aluno  Totais 85,07% 12,15% 2,78% 

Área do Aluno  
Ferramentas para acesso às notas, às questões financeiras e aos 
avisos estão disponíveis. 

89,30% 9,09% 1,61% 

Área do Aluno  
Manual do Aluno e Calendário Letivo estão disponíveis para 
consulta. 

80,85% 15,20% 3,95% 

Avaliação Institucional / 
CPA  

Totais 71,32% 10,15% 18,53% 

Avaliação Institucional / 
CPA  

O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição 
/ curso. 

71,32% 10,15% 18,53% 

Avaliações e Atividades  Totais 74,38% 16,40% 9,22% 

Avaliações e Atividades  
Atividades extracurriculares (webnares, lives, seminários virtuais) 
contribuem para complementação da minha formação acadêmica 
e profissional. 

81,41% 10,70% 7,89% 

Avaliações e Atividades  
Avaliações propostas nas disciplinas, realizadas no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AS e Fóruns), são claras e coerentes com 
o conteúdo disponibilizado para a minha formação acadêmica. 

81,01% 16,60% 2,39% 

Avaliações e Atividades  
Provas Presenciais (A1 e AF) apresentam questões claras e 
coerentes com o conteúdo disponibilizado para os estudos. 

62,11% 16,34% 21,55% 



 198 

INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se aplica / 
Não sei 

responder 

Avaliações e Atividades  
Questões de Conhecimentos Gerais contribuem para 
complementação da minha formação acadêmica e profissional. 

72,96% 21,97% 5,07% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

Totais 51,68% 37,24% 11,08% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

54,10% 40,86% 5,04% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e 
prazo das respostas). 

48,06% 47,34% 4,60% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e 
prazo das respostas). 

52,37% 40,72% 6,91% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

O canal de ouvidoria online atendeu as minhas necessidades 
acadêmicas (clareza, objetividade e prazo de respostas). 

41,73% 29,64% 28,63% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

Tenho conhecimento do canal de ouvidoria online para atender as 
minhas necessidades acadêmicas. 

62,16% 27,63% 10,22% 

Coordenador do Curso  Totais 62,74% 27,28% 9,98% 

Coordenador do Curso  
Apresenta a organização do curso - Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) e Matriz Curricular (Disciplinas). 

68,20% 24,44% 7,36% 

Coordenador do Curso  
Apresenta os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação 
externa (MEC / ENADE) do seu Curso. 

52,84% 26,02% 21,14% 

Coordenador do Curso  
Oferece/divulga oportunidades de realização de Atividades 
Complementares. 

68,69% 24,31% 7,00% 

Coordenador do Curso  
Promove ações de aproximação do aluno com a vida acadêmica e o 
mundo do trabalho. 

57,60% 33,55% 8,85% 

Coordenador do Curso  Tem mantido um canal de comunicação com os alunos. 66,32% 28,07% 5,61% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

Totais 47,54% 11,84% 40,62% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

A orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do Estágio 
Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no 
curso) é adequada. 

40,17% 16,12% 43,71% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

A orientação sobre o preenchimento da documentação para a 
realização do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso 
esteja previsto no curso) é adequada. 

42,49% 14,45% 43,06% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

As atividades de TCC e ou de Projetos (caso esteja previsto no 
curso) são adequadas à minha formação profissional. 

49,15% 8,24% 42,61% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

As informações que constam no Manual do Estágio Obrigatório 
(caso esteja previsto no curso)  são suficientes para minha 
orientação. 

37,59% 16,17% 46,24% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja 
previsto no curso) proporciona experiências diversificadas para a 
minha formação acadêmica e profissional. 

68,22% 4,24% 27,54% 

Material Didático da 
Disciplina  

Totais 79,22% 15,33% 5,45% 

Material Didático da 
Disciplina  

Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para 
a realização das atividades acadêmicas. 

71,21% 12,24% 16,55% 

Material Didático da 
Disciplina  

Material teórico é de fácil entendimento e contribui para a minha 
formação acadêmica. 

82,57% 15,91% 1,52% 

Material Didático da 
Disciplina  

Videoaulas contribuem para a minha formação acadêmica. 82,80% 15,67% 1,53% 

Material Didático da 
Disciplina  

Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e ao 
tempo de exibição. 

80,28% 17,50% 2,22% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

Totais 53,24% 19,46% 27,30% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

A participação em atividades que estimulam a investigação 
acadêmica é oportunizada durante o curso. 

65,30% 16,40% 18,30% 
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INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se aplica / 
Não sei 

responder 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

A participação em programas, projetos e atividades de extensão 
são oportunizadas durante o curso. 

61,75% 17,96% 20,29% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

As atividades culturais, de lazer e de interação social, promovidas 
pelo curso contribuem para a minha formação acadêmica e 
profissional. 

51,83% 17,13% 31,04% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

As trilhas de aprendizagem ofertadas contribuem para a minha 
formação acadêmica e profissional. 

65,93% 13,36% 20,70% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a minha formação acadêmica e profissional. 

67,79% 20,35% 11,86% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios 
não obrigatórios no país ou fora do país. 

31,04% 25,92% 43,05% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

29,03% 25,07% 45,89% 

Professor do Encontro 
Presencial  

Totais 61,43% 11,65% 26,93% 

Professor do Encontro 
Presencial  

Relacionam teoria e prática dos conteúdos da disciplina que 
acompanham, estimulando os alunos a expressarem suas ideias, 
utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar 
conhecimentos e desenvolver as competências necessárias ao 
exercício profissional. 

64,16% 10,03% 25,81% 

Professor do Encontro 
Presencial  

São pontuais e assíduos, cumprindo os horários estabelecidos pela 
instituição. 

66,96% 7,52% 25,52% 

Professor do Encontro 
Presencial  

Utilizam tecnologias diferenciadas como estratégias de ensino 
(aplicativos, jogos, gameficação, realidade virtual, laboratórios 
específicos etc.). 

53,17% 17,38% 29,46% 

Relacionamento com o 
Polo de Educação a 
Distância  

Totais 72,59% 20,27% 7,13% 

Relacionamento com o 
Polo de Educação a 
Distância  

Procuro o Polo para orientações sobre os processos acadêmicos. 70,38% 18,33% 11,29% 

Relacionamento com o 
Polo de Educação a 
Distância  

Sou devidamente informado na aula inaugural sobre a organização 
do curso (disciplinas, atividades, avaliações etc.), ambiente virtual 
de aprendizagem e o funcionamento do polo. 

71,89% 21,38% 6,73% 

Relacionamento com o 
Polo de Educação a 
Distância  

Sou devidamente informado sobre as atividades extracurriculares 
(webnares, lives, seminários virtuais) ofertadas pela IES e ou pelo 
polo. 

75,51% 21,11% 3,37% 

Rotina de Estudos  Totais 87,61% 9,75% 2,65% 

Rotina de Estudos  
Considero adequada a quantidade de horas por mim dedicada aos 
estudos. 

89,41% 9,71% 0,88% 

Rotina de Estudos  
Considero os tutores como interlocutores do meu processo de 
aprendizagem. 

81,91% 14,12% 3,97% 

Rotina de Estudos  
Consulto as referências e os materiais complementares indicados 
nas disciplinas do meu curso. 

86,76% 10,00% 3,24% 

Rotina de Estudos  
Participo / assisto das webconferências, chatday, lives, realizadas 
nas disciplinas. 

77,94% 18,24% 3,82% 

Rotina de Estudos  
Procuro aumentar meu conhecimento buscando informações 
sobre temas gerais (cultura, política, economia etc.). 

92,94% 4,85% 2,21% 

Rotina de Estudos  Realizo no prazo as atividades acadêmicas solicitadas. 96,63% 1,61% 1,76% 

Trabalhabilidade  Totais 59,94% 16,20% 23,86% 

Trabalhabilidade  
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo. 

59,94% 16,20% 23,86% 

Tutores Online  Totais 72,71% 21,21% 6,08% 

Tutores Online  
Indicam materiais complementares para aprofundamento de 
estudos, tais como referências, fontes e bases de dados 
digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 

82,02% 14,31% 3,68% 
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INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se aplica / 
Não sei 

responder 

Tutores Online  
Orientam e acompanham o desempenho dos alunos, 
disponibilizando-se para esclarecimentos de dúvidas relativas às 
avaliações da aprendizagem. 

69,00% 24,14% 6,86% 

Tutores Online  
Orientam sobre os critérios adotados para avaliação das atividades 
das disciplinas. 

78,77% 16,85% 4,38% 

Tutores Online  

Procuram estabelecer um processo de aprendizagem mais amplo 
em relação a formação do estudante no que tange às 
competências cognitivas e emocionais, a partir da concepção da 
Educação Positiva. 

63,79% 24,83% 11,39% 

Tutores Online  
Promovem a interação entre os alunos e entre os alunos e o 
conteúdo. 

66,12% 27,85% 6,04% 

Tutores Online  
Promovem a realização de atividades relevantes (webconferências, 
chatday, live) para o processo de ensino aprendizagem. 

81,76% 13,03% 5,21% 

Tutores Online  
Respondem às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a 
continuidade das atividades da disciplina. 

63,29% 29,59% 7,12% 

Tutores Online  
Trabalham os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade e 
segurança. 

76,91% 19,13% 3,96% 

 

4.2.6 Visão dos Alunos dos cursos de Metodologia 4.0i  

 

Índices de participação: 

Total de Alunos Participaram  
% de 

participação 
% erro amostral 

486 167 34,36% 6,27 

 

Resultados quantitativos: 

INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 

Satisfação 
Índice de 

Insatisfação 

Não se aplica / 
Não sei 

responder 

Totais   74,03% 10,57% 15,40% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard (A2021.) 

Totais 87,22% 9,81% 2,96% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard (A2021.) 

A Ferramenta de webconferência, Zoom, possibilita acompanhar 
as aulas síncronas e webaulas de forma simples, facilitada e 
intuitiva. 

82,96% 14,07% 2,96% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard (A2021.) 

A linguagem utilizada nos itens de menus e sessões do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, é clara e direciona, de maneira fácil, às 
diversas sessões da disciplina. 

88,89% 8,15% 2,96% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard (A2021.) 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem, facilmente encontro 
orientações que me auxiliam quanto a sua utilização e de suas 
funcionalidades e recursos de comunicação e interação. 

83,70% 12,59% 3,70% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard (A2021.) 

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

93,33% 4,44% 2,22% 

Área do Aluno  Totais 89,17% 6,86% 3,97% 

Área do Aluno  
Ferramentas para acesso às notas, às questões financeiras e aos 
avisos estão disponíveis. 

94,24% 2,88% 2,88% 

Área do Aluno  
Manual do Aluno e Calendário Letivo estão disponíveis para 
consulta. 

84,06% 10,87% 5,07% 

Avaliação Institucional / 
CPA  

Totais 72,79% 5,15% 22,06% 

Avaliação Institucional / 
CPA  

O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da 
instituição / curso. 

72,79% 5,15% 22,06% 

Avaliações e Atividades  Totais 77,30% 8,65% 14,05% 
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INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 

Satisfação 
Índice de 

Insatisfação 

Não se aplica / 
Não sei 

responder 

Avaliações e Atividades  
Atividades extracurriculares (webnares, lives, seminários virtuais) 
contribuem para complementação da minha formação acadêmica 
e profissional. 

84,78% 7,97% 7,25% 

Avaliações e Atividades  
Avaliações propostas nas disciplinas, realizadas no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AS e Fóruns), são claras e coerentes com 
o conteúdo disponibilizado para a minha formação acadêmica. 

87,77% 7,19% 5,04% 

Avaliações e Atividades  
Provas Presenciais (A1 e AF) apresentam questões claras e 
coerentes com o conteúdo disponibilizado para os estudos. 

56,12% 7,19% 36,69% 

Avaliações e Atividades  
Questões de Conhecimentos Gerais contribuem para 
complementação da minha formação acadêmica e profissional. 

80,58% 12,23% 7,19% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

Totais 68,61% 16,79% 14,60% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

74,45% 18,25% 7,30% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade 
e prazo das respostas). 

65,69% 26,28% 8,03% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade 
e prazo das respostas). 

70,80% 21,17% 8,03% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

O canal de ouvidoria online atendeu as minhas necessidades 
acadêmicas (clareza, objetividade e prazo de respostas). 

55,47% 10,22% 34,31% 

Canais de Atendimento 
e Relacionamento com 
o Aluno (CAA Online)  

Tenho conhecimento do canal de ouvidoria online para atender as 
minhas necessidades acadêmicas. 

76,64% 8,03% 15,33% 

Coordenador do Curso  Totais 69,67% 15,71% 14,62% 

Coordenador do Curso  
Apresenta a organização do curso - Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) e Matriz Curricular (Disciplinas). 

71,92% 14,38% 13,70% 

Coordenador do Curso  
Apresenta os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação 
externa (MEC / ENADE) do seu Curso. 

60,27% 13,70% 26,03% 

Coordenador do Curso  
Oferece/divulga oportunidades de realização de Atividades 
Complementares. 

80,82% 10,96% 8,22% 

Coordenador do Curso  
Promove ações de aproximação do aluno com a vida acadêmica e 
o mundo do trabalho. 

70,55% 19,86% 9,59% 

Coordenador do Curso  Tem mantido um canal de comunicação com os alunos. 64,86% 19,59% 15,54% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

Totais 49,19% 3,25% 47,56% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

A orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do Estágio 
Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no 
curso) é adequada. 

45,19% 3,70% 51,11% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

A orientação sobre o preenchimento da documentação para a 
realização do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso 
esteja previsto no curso) é adequada. 

49,26% 2,21% 48,53% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

As atividades de TCC e ou de Projetos (caso esteja previsto no 
curso) são adequadas à minha formação profissional. 

43,70% 4,44% 51,85% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

As informações que constam no Manual do Estágio Obrigatório 
(caso esteja previsto no curso)  são suficientes para minha 
orientação. 

45,93% 4,44% 49,63% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos  

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja 
previsto no curso) proporciona experiências diversificadas para a 
minha formação acadêmica e profissional. 

61,76% 1,47% 36,76% 

Material Didático da 
Disciplina  

Totais 84,37% 8,88% 6,75% 

Material Didático da 
Disciplina  

Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado 
para a realização das atividades acadêmicas. 

77,86% 5,00% 17,14% 

Material Didático da 
Disciplina  

Material teórico é de fácil entendimento e contribui para a minha 
formação acadêmica. 

87,23% 9,22% 3,55% 

Material Didático da 
Disciplina  

Videoaulas contribuem para a minha formação acadêmica. 87,94% 9,22% 2,84% 

Material Didático da 
Disciplina  

Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e 
ao tempo de exibição. 

84,40% 12,06% 3,55% 
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INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 

Satisfação 
Índice de 

Insatisfação 

Não se aplica / 
Não sei 

responder 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

Totais 59,17% 12,26% 28,57% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

A participação em atividades que estimulam a investigação 
acadêmica é oportunizada durante o curso. 

73,88% 9,70% 16,42% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

A participação em programas, projetos e atividades de extensão 
são oportunizadas durante o curso. 

70,15% 9,70% 20,15% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

As atividades culturais, de lazer e de interação social, promovidas 
pelo curso contribuem para a minha formação acadêmica e 
profissional. 

52,99% 11,94% 35,07% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

As trilhas de aprendizagem ofertadas contribuem para a minha 
formação acadêmica e profissional. 

76,12% 5,97% 17,91% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a minha formação acadêmica e profissional. 

79,10% 10,45% 10,45% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios 
não obrigatórios no país ou fora do país. 

33,58% 14,93% 51,49% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e 
profissional  

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

28,36% 23,13% 48,51% 

Professor do Encontro 
Síncrono  

Totais 70,52% 10,57% 18,92% 

Professor do Encontro 
Síncrono  

Relacionam teoria e prática dos conteúdos da disciplina que 
acompanham, estimulando os alunos a expressarem suas ideias, 
utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar 
conhecimentos e desenvolver as competências necessárias ao 
exercício profissional. 

77,21% 8,09% 14,71% 

Professor do Encontro 
Síncrono  

São pontuais e assíduos, cumprindo os horários estabelecidos pela 
instituição. 

75,74% 10,29% 13,97% 

Professor do Encontro 
Síncrono  

Utilizam tecnologias diferenciadas como estratégias de ensino 
(aplicativos, jogos, gameficação, realidade virtual, laboratórios 
específicos etc.). 

58,52% 13,33% 28,15% 

Relacionamento com o 
Polo de Educação a 
Distância  

Totais 77,80% 15,27% 6,92% 

Relacionamento com o 
Polo de Educação a 
Distância  

Procuro o Polo para orientações sobre os processos acadêmicos. 70,00% 19,29% 10,71% 

Relacionamento com o 
Polo de Educação a 
Distância  

Sou devidamente informado na aula inaugural sobre a organização 
do curso (disciplinas, atividades, avaliações etc.), ambiente virtual 
de aprendizagem e o funcionamento do polo. 

80,00% 15,71% 4,29% 

Relacionamento com o 
Polo de Educação a 
Distância  

Sou devidamente informado sobre as atividades extracurriculares 
(webnares, lives, seminários virtuais) ofertadas pela IES e ou pelo 
polo. 

83,45% 10,79% 5,76% 

Rotina de Estudos  Totais 87,61% 9,36% 3,04% 

Rotina de Estudos  
Considero adequada a quantidade de horas por mim dedicada aos 
estudos. 

86,86% 9,49% 3,65% 

Rotina de Estudos  
Considero os tutores como interlocutores do meu processo de 
aprendizagem. 

86,13% 10,22% 3,65% 

Rotina de Estudos  
Consulto as referências e os materiais complementares indicados 
nas disciplinas do meu curso. 

85,40% 11,68% 2,92% 

Rotina de Estudos  
Participo / assisto das webconferências, chatday, lives, realizadas 
nas disciplinas. 

81,02% 16,06% 2,92% 

Rotina de Estudos  
Procuro aumentar meu conhecimento buscando informações 
sobre temas gerais (cultura, política, economia etc.). 

93,43% 4,38% 2,19% 
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INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 

Satisfação 
Índice de 

Insatisfação 

Não se aplica / 
Não sei 

responder 

Rotina de Estudos  Realizo no prazo as atividades acadêmicas solicitadas. 92,75% 4,35% 2,90% 

Trabalhabilidade  Totais 64,23% 7,30% 28,47% 

Trabalhabilidade  
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho 
e também promove ações de inovação e empreendedorismo. 

64,23% 7,30% 28,47% 

Tutores Online  Totais 81,77% 9,72% 8,51% 

Tutores Online  
Indicam materiais complementares para aprofundamento de 
estudos, tais como referências, fontes e bases de dados 
digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 

89,12% 4,76% 6,12% 

Tutores Online  
Orientam e acompanham o desempenho dos alunos, 
disponibilizando-se para esclarecimentos de dúvidas relativas às 
avaliações da aprendizagem. 

79,58% 9,86% 10,56% 

Tutores Online  
Orientam sobre os critérios adotados para avaliação das 
atividades das disciplinas. 

85,52% 8,28% 6,21% 

Tutores Online  

Procuram estabelecer um processo de aprendizagem mais amplo 
em relação a formação do estudante no que tange às 
competências cognitivas e emocionais, a partir da concepção da 
Educação Positiva. 

73,24% 13,38% 13,38% 

Tutores Online  
Promovem a interação entre os alunos e entre os alunos e o 
conteúdo. 

75,35% 15,49% 9,15% 

Tutores Online  
Promovem a realização de atividades relevantes 
(webconferências, chatday, live) para o processo de ensino 
aprendizagem. 

94,33% 0,71% 4,96% 

Tutores Online  
Respondem às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a 
continuidade das atividades da disciplina. 

73,29% 13,01% 13,70% 

Tutores Online  
Trabalham os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade 
e segurança. 

83,67% 12,24% 4,08% 

 

4.2.7 Visão dos Coordenadores EAD 

 

Índices de participação: 

Total de 
Coordenadores 

Participaram  
% de 

participação 
% erro amostral 

37 24 64,9 12,1 
 

Resultados quantitativos: 

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica / 
não sei 

responder 

Coordenador do Curso 

1. Realizo reuniões com frequência com a equipe de tutores / 
professores e estimulo reflexões sobre o curso. 

95,83% 4,17% 0,00% 

2. Apresento a organização do curso - PPC (Projeto Pedagógico do 
Curso) e matriz curricular. 

91,67% 4,17% 4,17% 

3. Promovo ações de aproximação do aluno com a vida acadêmica e o 
mundo do trabalho. 

100,00% 0,00% 0,00% 

4. Apresento os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação 
externa (MEC / ENADE) do Curso. 

91,67% 0,00% 8,33% 

5. Cumpro os prazos referentes aos processos do(s) curso(s) que 
coordeno. 

100,00% 0,00% 0,00% 

6. Compartilho aos tutores e professores o significado e a importância 
da CPA (Comissão Própria de Avaliação), do PDI (Plano de 
Desenvolvimento Institucional) e de outros documentos institucionais. 

91,67% 0,00% 8,33% 

7. Conheço e interajo com os setores que fazem parte da Cruzeiro do 
Sul Virtual. 

100,00% 0,00% 0,00% 

8. Esclareço quais são as atribuições do professor responsável. 100,00% 0,00% 0,00% 

9. Oriento o professor responsável sobre o prazo de realização das 
atividades sob a sua responsabilidade. 

100,00% 0,00% 0,00% 
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Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica / 
não sei 

responder 

10. Oriento o professor responsável sobre as funcionalidades do SIAA 
necessárias para a sua atividade docente. 

100,00% 0,00% 0,00% 

11. Oriento o professor responsável sobre todos os setores e 
processos que fazem parte da Cruzeiro do Sul Virtual. 

95,83% 0,00% 4,17% 

Tutores Online 

12. Disponibilizam indicações de materiais complementares para 
aprofundamento de estudos dos alunos, tais como referências, fontes 
e bases de dados digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 

100,00% 0,00% 0,00% 

13. Trabalham os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade 
e segurança. 

100,00% 0,00% 0,00% 

14. Respondem às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a 
continuidade das atividades da disciplina. 

100,00% 0,00% 0,00% 

15. Orientam os alunos sobre os critérios adotados para avaliação das 
atividades. 

100,00% 0,00% 0,00% 

16. Orientam e acompanham o desempenho dos alunos, 
disponibilizando-se para esclarecimentos de dúvidas relativas às 
avaliações da aprendizagem. 

100,00% 0,00% 0,00% 

17. Promovem a interação entre os alunos e entre os alunos e o 
conteúdo. 

100,00% 0,00% 0,00% 

18. Procuram estabelecer um processo de aprendizagem mais amplo 
em relação a formação do estudante no que tange às competências 
cognitivas e emocionais, a partir da concepção da Educação Positiva. 

95,83% 0,00% 4,17% 

19. Promovem a realização de atividades relevantes (webconferências, 
chatday, live) para o processo de ensino aprendizagem. 

100,00% 0,00% 0,00% 

20. Submetem materiais ou propostas de atividades para validação do 
professor responsável e coordenador do curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Professor Responsável 

21. Demonstram interesse em conhecer o Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC) e a Matriz Curricular. 

91,67% 8,33% 0,00% 

22. Participam das reuniões propostas, estimulando discussões e 
reflexões sobre o curso. 

91,67% 8,33% 0,00% 

Material Didático da 
Disciplina 

23. Material teórico das disciplinas é de fácil entendimento e contribui 
para a formação dos alunos. 

95,83% 4,17% 0,00% 

24. Videoaulas contribuem para o aprofundamento dos estudos. 95,83% 4,17% 0,00% 

25. Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e 
tempo de exibição. 

95,83% 4,17% 0,00% 

26. Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado 
para a realização das atividades acadêmicas. 

95,83% 4,17% 0,00% 

27. Correções do material são prontamente atendidas quando 
solicitadas. 

87,50% 12,50% 0,00% 

28. Acompanho a produção do material didático junto aos professores 
conteudistas. 

100,00% 0,00% 0,00% 

29. Solicito sempre que necessária a atualização dos materiais das 
disciplinas do curso. 

95,83% 0,00% 4,17% 

Avaliações e 
atividades 

30. Avaliações online (A2) e presenciais (A1 e AF) possuem caráter 
formativo. 

91,67% 8,33% 0,00% 

31. Modelo atual das avaliações “A1 e AF” é adequado (quantidade, 
tipo de questões e periodicidade). 

95,83% 4,17% 0,00% 

32. O processo das etapas de organização das provas A1 e AF é 
adequado (elaboração, postagem e revisão de questões e montagem 
das provas). 

95,83% 4,17% 0,00% 

33. Material das disciplinas é disponibilizado aos professores com 
antecedência para elaboração das questões das provas “A1 e AF”. 

95,83% 4,17% 0,00% 

34. Prazos para a elaboração, postagem e correção das questões das 
provas “A1 e AF”, pelos professores, são informados com a devida 
antecedência. 

100,00% 0,00% 0,00% 

35. Número de oficinas e orientações técnicas para a elaboração das 
avaliações pelos professores são suficientes. 

95,83% 4,17% 0,00% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos 

36. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto 
no curso) proporciona experiências diversificadas para a formação 
profissional dos alunos. 

70,83% 0,00% 29,17% 

37. Orientação sobre o preenchimento da documentação para a 
realização do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso 
esteja previsto no curso) é adequada. 

70,83% 0,00% 29,17% 

38. Orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do Estágio 
Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) é 
adequada. 

66,67% 4,17% 29,17% 
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Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica / 
não sei 

responder 

39. Proposta de Estágio Curricular Supervisionado (obrigatório) do(s) 
curso(s) em que coordeno é clara. 

66,67% 4,17% 29,17% 

40. Informações que constam no Manual de Estágio (obrigatório) são 
suficientes para orientar o aluno. 

66,67% 0,00% 33,33% 

41. Tenho conhecimento do trabalho desenvolvido no Núcleo de 
Estágios – EaD, em relação ao Estágio Curricular Supervisionado 
(obrigatório) do(s) curso(s) que coordeno. 

70,83% 0,00% 29,17% 

42. Alterações de prazos e procedimentos realizados pelo Núcleo de 
Estágios – EaD são informadas a coordenação do curso com a devida 
antecedência. 

70,83% 0,00% 29,17% 

43. Ajustes necessários no Manual do Estágio (obrigatório) do(s) 
curso(s) são realizados de forma participativa. 

70,83% 0,00% 29,17% 

44. As atividades de TCC e ou de Projetos (caso esteja previsto no 
curso) são adequadas a formação profissional dos alunos. 

62,50% 4,17% 33,33% 

Canais de 
Comunicação e 
Relacionamento 

45. Fluxos dos processos da Central de Atendimento ao Aluno (CAA 
Online) propiciam agilidade no retorno das informações aos discentes. 

75,00% 25,00% 0,00% 

46. Instâncias superiores de gestão da Instituição disponibilizam canais 
para manifestação das minhas necessidades. 

83,33% 16,67% 0,00% 

Oportunidades da 
ampliação de 
formação acadêmica e 
profissional 

47. Divulgo oportunidades de programas, projetos e atividades de 
extensão aos alunos. 

100,00% 0,00% 0,00% 

48. Divulgo oportunidades de investigação acadêmica aos alunos. 100,00% 0,00% 0,00% 

49. Divulgo oportunidades de intercâmbio no país ou fora do país aos 
alunos. 

62,50% 8,33% 29,17% 

50. Divulgo oportunidades de estágios não obrigatórios no país ou fora 
do país aos alunos.  

91,67% 0,00% 8,33% 

51. Divulgo oportunidades de trilhas de aprendizagem aos alunos. 100,00% 0,00% 0,00% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard 

52. Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

100,00% 0,00% 0,00% 

53. Ambiente virtual de aprendizagem é adequado para o 
desenvolvimento das atividades do(s) curso(s) que coordeno. 

100,00% 0,00% 0,00% 

54. Atualizo os conteúdos disponíveis na disciplina de Coordenação do 
Curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Trabalhabilidade 
55. Indico aos alunos oportunidades de atuação no mercado de 
trabalho. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Capacitação e 
Integração 

56. Programas de capacitação ou formação continuada são oferecidos 
pela Instituição. 

100,00% 0,00% 0,00% 

57. Participo dos programas de capacitação ou formação continuada 
oferecidos pela instituição. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Sistema Integrado 
Acadêmico-
Administrativo (SIAA) 

58. Acesso e a disponibilidade do SIAA são adequados para o 
desenvolvimento das atividades. 

100,00% 0,00% 0,00% 

59. Conheço e opero todas as ferramentas do SIAA, necessárias para o 
desenvolvimento das minhas atividades. 

100,00% 0,00% 0,00% 

60. As funcionalidades e aplicações disponíveis no SIAA são adequados 
para o desenvolvimento das minhas atividades. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Avaliação Institucional 
/ CPA 

61. O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição / 
curso. 

91,67% 8,33% 0,00% 

 

4.2.8 Visão dos Professores EAD 

Índices de participação: 

Total de 
Professores 

Participaram  
% de 

participação 
% erro amostral 

215 149 69,3 4,5 
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Resultados quantitativos: 

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se 
aplica / não 

sei 
responder 

Coordenador do 
Curso 

1. Realiza reuniões com frequência com a equipe de professores e 
estimula reflexões sobre o curso. 

92,62% 4,03% 3,36% 

2. Apresenta a organização do curso - PPC (Projeto Pedagógico do 
Curso) e matriz curricular. 

93,29% 4,03% 2,68% 

3. Apresenta os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação 
externa (MEC / ENADE) do Curso. 

86,58% 4,70% 8,72% 

4. Esclarece aos professores o significado e a importância da CPA 
(Comissão Própria de Avaliação), do PDI (Plano de Desenvolvimento 
Institucional) e de outros documentos institucionais. 

91,95% 2,68% 5,37% 

5. Mantém os docentes informados sobre os prazos das atividades 
relacionadas ao curso. 

97,99% 0,00% 2,01% 

Tutores online 

6. Solicitam indicações de materiais complementares para 
aprofundamento de estudos dos alunos, tais como referências, fontes 
e bases de dados digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 

91,28% 4,70% 4,03% 

7. Consultam quando há dúvidas sobre o conteúdo das disciplinas. 93,29% 2,68% 4,03% 

8. Submetem materiais ou propostas de atividades para validação do 
professor responsável. 

91,28% 3,36% 5,37% 

Atribuições do 
Professor 
Responsável 

9. Demonstro interesse em conhecer o Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) e a Matriz Curricular. 

98,66% 0,00% 1,34% 

10. Participo das reuniões propostas, estimulando discussões e 
reflexões sobre o curso. 

97,99% 0,00% 2,01% 

11. Dou retorno ao tutor quando recebo propostas de materiais e 
atividades. 

95,97% 0,00% 4,03% 

12. Dou retorno ao tutor quando ele apresenta dúvidas sobre o 
conteúdo da(s) disciplina(s). 

98,66% 0,00% 1,34% 

13. Realizo as webconferências temáticas na(s) disciplina(s) em que 
atuo. 

99,33% 0,00% 0,67% 

14. Participo de treinamentos (oficinas, cursos etc.) oferecidos pela 
Cruzeiro do Sul Virtual. 

98,66% 0,67% 0,67% 

15. Tenho clareza das atribuições do professor responsável. 99,33% 0,67% 0,00% 

16. Realizo no prazo as atividades relativas a minha atuação. 100,00% 0,00% 0,00% 

17. Conheço todas as funcionalidades do SIAA, necessárias para as 
minhas atividades como docente. 

98,66% 1,34% 0,00% 

18. Conheço todos os setores e processos que fazem parte da Cruzeiro 
do Sul Virtual. 

90,60% 8,05% 1,34% 

Material Didático da 
Disciplina 

19. Material teórico das disciplinas é de fácil entendimento e contribui 
para a formação dos alunos. 

98,66% 1,34% 0,00% 

20. Videoaulas contribuem para o aprofundamento dos estudos. 96,64% 1,34% 2,01% 

21. Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e ao 
tempo de exibição. 

95,30% 2,68% 2,01% 

22. Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para 
a realização das atividades acadêmicas. 

92,62% 3,36% 4,03% 

23. Correções do material são prontamente atendidas quando 
solicitadas. 

81,21% 8,72% 10,07% 

24. Material é disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
com antecedência para que eu o avalie antes que a disciplina seja 
oferecida aos alunos. 

89,93% 8,72% 1,34% 

Avaliações e 
Atividades 

25. Avaliações online (A2) e presenciais (A1 e AF) possuem caráter 
formativo. 

94,63% 2,01% 3,36% 

26. Modelo atual das avaliações “A1 e AF” é adequado (quantidade, 
tipo de questões e periodicidade). 

92,62% 2,68% 4,70% 

27. O processo das etapas de organização das provas A1 e AF é 
adequado (elaboração, postagem e revisão de questões e montagem 
das provas). 

93,29% 2,01% 4,70% 

28. Material das disciplinas é disponibilizado com antecedência para 
elaboração das questões das provas “A1 e AF”. 

90,60% 6,04% 3,36% 

29. Prazos para a elaboração, postagem e correção das questões das 
provas “A1 e AF” são informados com a devida antecedência. 

93,96% 2,01% 4,03% 

30. Número de oficinas e orientações técnicas para a elaboração das 
avaliações são suficientes. 

92,62% 2,01% 5,37% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC 
/ Projetos 

31. As atividades de TCC e ou de Projetos (caso você seja o professor 
dessa disciplina) são adequadas a formação profissional dos alunos. 

48,32% 0,67% 51,01% 
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Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se 
aplica / não 

sei 
responder 

Canais de 
Comunicação e 
Relacionamento 

32. Instâncias superiores de gestão da Instituição disponibilizam canais 
para manifestação das minhas necessidades. 

83,22% 7,38% 9,40% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard 

33. Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

99,33% 0,67% 0,00% 

34. Ambiente virtual de aprendizagem Blackboard é adequado para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas do(s) curso(s) que atuo. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Capacitação e 
Integração 

35. Programas de capacitação ou formação continuada são oferecidos 
pela Instituição. 

96,64% 2,01% 1,34% 

36. Participo dos programas de capacitação ou formação continuada 
oferecidos pela Instituição. 

96,64% 2,68% 0,67% 

Sistema Integrado 
Acadêmico-
Administrativo (SIAA) 

37. Acesso e a disponibilidade do SIAA são adequados para o 
desenvolvimento das atividades. 

96,64% 2,68% 0,67% 

38. Conheço e opero todas as ferramentas do SIAA, necessárias para o 
desenvolvimento das minhas atividades. 

96,64% 3,36% 0,00% 

39. As funcionalidades e aplicações disponíveis no SIAA são adequados 
para o desenvolvimento das minhas atividades. 

97,32% 2,01% 0,67% 

Avaliação 
Institucional / CPA 

40. O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição / 
curso. 

92,62% 3,36% 4,03% 

 

 

4.2.9 Visão dos Tutores EAD 

Índices de participação: 

Total de 
Tutores 

Participaram  
% de 

participação 
% erro amostral 

92 92 100,0 0,0 
 

Resultados quantitativos: 

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica 
/ não sei 

responder 

Coordenador do Curso 

1. Realiza reuniões com frequência com a equipe de tutores e 
estimula reflexões sobre o curso. 

65,22% 30,43% 4,35% 

2. Apresenta a organização do curso - PPC (Projeto Pedagógico do 
Curso) e matriz curricular. 

68,48% 27,17% 4,35% 

3. Apresento os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação 
externa (MEC / ENADE) do Curso. 

58,70% 33,70% 7,61% 

4. Esclarece aos professores o significado e a importância da CPA 
(Comissão Própria de Avaliação), do PDI (Plano de 
Desenvolvimento Institucional) e de outros documentos 
institucionais. 

58,70% 22,83% 18,48% 

Tutores Online 

5. Indico materiais complementares para aprofundamento de 
estudos dos alunos, tais como referências, fontes e bases de dados 
digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 

98,91% 1,09% 0,00% 

6. Trabalho os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade 
e segurança. 

98,91% 0,00% 1,09% 

7. Respondo às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a 
continuidade das atividades da disciplina. 

100,00% 0,00% 0,00% 

8. Oriento os alunos sobre os critérios adotados para avaliação das 
atividades. 

100,00% 0,00% 0,00% 

9. Oriento e acompanho o desempenho dos alunos, 
disponibilizando-se para esclarecimentos de dúvidas relativas às 
avaliações da aprendizagem. 

100,00% 0,00% 0,00% 
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Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica 
/ não sei 

responder 

10. Promovo a interação entre os alunos e entre os alunos e o 
conteúdo. 

98,91% 0,00% 1,09% 

11. Procuro estabelecer um processo de aprendizagem mais amplo 
em relação a formação do estudante no que tange às 
competências cognitivas e emocionais, a partir da concepção da 
Educação Positiva. 

100,00% 0,00% 0,00% 

12. Promovo a realização de atividades relevantes 
(webconferências, chatday, live) para o processo de ensino 
aprendizagem. 

96,74% 0,00% 3,26% 

13. Submeto materiais ou propostas de atividades para validação 
do professor responsável e coordenador do curso. 

91,30% 2,17% 6,52% 

Professores 
Responsáveis 

14. Participam das reuniões propostas, estimulando discussões e 
reflexões sobre o curso. 

82,61% 7,61% 9,78% 

15. Obtenho retorno do professor responsável quando encaminho 
propostas de materiais e atividades. 

86,96% 8,70% 4,35% 

16. Obtenho retorno do professor responsável quando tenho 
dúvidas sobre o conteúdo da(s) disciplina(s). 

85,87% 8,70% 5,43% 

17. Realiza as webconferências temáticas na(s) disciplina(s) em 
que atua. 

94,57% 0,00% 5,43% 

Material Didático da 
Disciplina 

18. Material teórico das disciplinas é de fácil entendimento e 
contribui para a formação dos alunos. 

89,13% 10,87% 0,00% 

19. Videoaulas contribuem para o aprofundamento dos estudos. 88,04% 11,96% 0,00% 

20. Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação 
e ao tempo de exibição. 

88,04% 11,96% 0,00% 

21. Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado 
para a realização das atividades acadêmicas. 

97,83% 0,00% 2,17% 

22. Correções do material são prontamente atendidas quando 
solicitadas. 

51,09% 47,83% 1,09% 

23. Material é disponibilizado no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem com antecedência para que eu o avalie antes que a 
disciplina seja oferecida aos alunos. 

68,48% 31,52% 0,00% 

Avaliações e Atividades 24. Avaliações online (A2) possuem caráter formativo. 93,48% 6,52% 0,00% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos 

25. Orientação sobre o preenchimento da documentação para a 
realização do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso 
você atue nestas disciplinas) é adequada. 

70,65% 5,43% 23,91% 

26. Orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do 
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso você atue 
nestas disciplinas) é adequada. 

69,57% 5,43% 25,00% 

27. Informações que constam no Manual de Estágio (obrigatório) 
são suficientes para orientar o aluno. 

72,83% 3,26% 23,91% 

28. As atividades de TCC e ou de Projetos (caso você atue nestas 
disciplinas) são adequadas a formação profissional dos alunos. 

70,65% 4,35% 25,00% 

29. Tenho conhecimento do trabalho desenvolvido no Núcleo de 
Estágios – EaD, em relação ao Estágio Curricular Supervisionado 
(obrigatório). 

58,70% 16,30% 25,00% 

30. Alterações de prazos e procedimentos realizados pelo Núcleo 
de Estágios – EaD são informadas a tutoria com a devida 
antecedência. 

61,96% 8,70% 29,35% 

31. Ajustes necessários no Manual do Estágio (obrigatório) do(s) 
curso(s) são realizados de forma participativa. 

55,43% 6,52% 38,04% 

32. Proposta de Estágio Curricular Supervisionado (obrigatório) 
do(s) curso(s) em que atuo é clara. 

69,57% 5,43% 25,00% 

Canais de Comunicação 
e Relacionamento 

33. Instâncias superiores de gestão da Instituição disponibilizam 
canais para manifestação das minhas necessidades. 

86,96% 9,78% 3,26% 
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Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica 
/ não sei 

responder 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 
Blackboard 

34. Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

100,00% 0,00% 0,00% 

35. Ambiente virtual de aprendizagem é adequado para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas do(s) curso(s) que 
atuo. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Capacitação e 
Integração 

36. Programas de capacitação ou formação continuada são 
oferecidos pela Instituição. 

100,00% 0,00% 0,00% 

37. Participo dos programas de capacitação ou formação 
continuada oferecidos pela Instituição. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Sistema Integrado 
Acadêmico-
Administrativo (SIAA) 

38. Acesso e a disponibilidade do SIAA são adequados para o 
desenvolvimento das atividades. 

95,65% 3,26% 1,09% 

39. Conheço e opero todas as ferramentas do SIAA, necessárias 
para o desenvolvimento das minhas atividades. 

92,39% 6,52% 1,09% 

40. As funcionalidades e aplicações disponíveis no SIAA são 
adequados para o desenvolvimento das minhas atividades. 

94,57% 1,09% 4,35% 

Avaliação Institucional / 
CPA 

41. O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da 
instituição / curso. 

89,13% 2,17% 8,70% 
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5. Análise dos dados e das 
informações 

 

Os dados apresentados foram analisados e organizados em potencialidades e 

fragilidades, conforme a seguir: 

 

Quadro – Análise de Potencialidades e Fragilidades da Avaliação de Clima Organizacional 

Potencialidades Fragilidades 

Coordenadores de Cursos Presenciais 

Ambiente psicossocial 
Percepção sobre o tratamento recebido pela 

instituição 
Liberdade de expressão 

Qualidade do grupo gestor 
Qualidade do grupo de trabalho 

Autonomia 
Imagem do curso 

Compensação 
Reconhecimento 

Comunicação/Informação 
Imagem institucional 

Condições de trabalho 
Tipo de trabalho 

Participações nas decisões 
Desenvolvimento Profissional 

Professores de Cursos Presenciais 

Potencialidades Fragilidades 

Percepção sobre o tratamento recebido pela 
instituição 

Liberdade de expressão 
Qualidade do grupo gestor 

Qualidade do grupo de trabalho 
Autonomia 

Imagem do curso 

Ambiente psicossocial 
Compensação 

Reconhecimento 
Comunicação/Informação 

Imagem institucional 
Condições de trabalho 

Tipo de trabalho 
Participações nas decisões 

Desenvolvimento Profissional 

Corpo Técnico-Administrativo 

Potencialidades Fragilidades 

Reconhecimento 
Percepção sobre o tratamento recebido pela 

instituição 
Liberdade de expressão 

Qualidade do grupo gestor 
Qualidade do grupo de trabalho 

Autonomia 
Imagem setorial 

Participações nas decisões 

Ambiente psicossocial 
Compensação 

Comunicação/Informação 
Imagem institucional 

Condições de trabalho 
Tipo de trabalho 

Desenvolvimento Profissional 

Coordenadores de Cursos EAD 

Potencialidades Fragilidades 

Ambiente psicossocial 
Reconhecimento 

Percepção sobre o tratamento recebido pela 
instituição 

Comunicação/Informação 
Imagem Institucional 

Liberdade de expressão 
Qualidade do grupo gestor 

Qualidade do grupo de trabalho 
Autonomia 

Tipo de trabalho 
Imagem do curso 

Compensação 
Condições de trabalho 

Participação nas decisões 
Desenvolvimento Profissional 
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Professores de Cursos EAD 

Potencialidades Fragilidades 

Ambiente psicossocial 
Reconhecimento 

Percepção sobre o tratamento recebido pela 
instituição 

Comunicação/Informação 
Imagem Institucional 

Qualidade do grupo gestor 
Qualidade do grupo de trabalho 

Autonomia 
Tipo de trabalho 
Imagem do curso 

Compensação 
Condições de trabalho 

Liberdade de expressão 
Participação nas decisões 

Desenvolvimento Profissional 

Tutores EAD 

Potencialidades Fragilidades 

Ambiente psicossocial 
Percepção sobre o tratamento recebido pela 

instituição 
Imagem Institucional 

Qualidade do grupo gestor 
Qualidade do grupo de trabalho 

Autonomia 
Tipo de trabalho 

Imagem Setorial/Área 

Compensação 
Reconhecimento 

Comunicação/Informação 
Condições de trabalho 

Liberdade de expressão 
Participação nas decisões 

Desenvolvimento Profissional 

Fonte: CPA 

 

O quadro a seguir sintetiza os itens separados por categoria com mais frequência 

de repetições: 

Quadro – Frequência de potencialidades e fragilidades 

Potencialidades Fragilidades 

Indicador Freq. Indicador Freq. 

Autonomia 6 Compensação 6 

Percepção sobre o tratamento recebido pela instituição 6 Condições de trabalho 6 

Qualidade do grupo de trabalho 6 Desenvolvimento Profissional 6 

Qualidade do grupo gestor 6 Participação nas decisões 5 

Imagem do curso/setor/área 6 Comunicação/Informação 4 

Ambiente psicossocial 4 Imagem institucional 3 

Liberdade de expressão 4 Reconhecimento 3 

Imagem Institucional 3 Tipo de trabalho 3 

Reconhecimento 3 Liberdade de expressão 2 

Tipo de trabalho 3   

Fonte: CPA 

 

Observa-se, de modo geral, que os itens de autonomia, percepção sobre o 

tratamento recebido pela instituição, qualidade do grupo de trabalho, qualidade do grupo 

gestor e imagem do curso/setor/área são potencialidades comuns a todos os segmentos 

consultados. 
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Por outro lado, os itens de compensação, condições de trabalho, desenvolvimento 

profissional e participação nas decisões são fragilidades. Apenas no segmento de 

coordenadores de cursos EAD a participação nas decisões não aparece como 

fragilidade. 

O quadro a seguir analisa as potencialidades e fragilidades com base na 

Avaliação do Ensino de Graduação Presencial 

 
Quadro – Análise de potencialidade, fragilidades e ações de melhoria – Avaliação de Ensino 

Presencial 

Potencialidades (maior que 80%) Fragilidades (menor que 60%) 

• O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução 
de problemas e atende aos alunos quando 
procurado(a). 

• O(s) representante(s) de minha classe exerce(m) 
suas funções adequadamente. 

• Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, 
comutação e orientação bibliográfica) atendem às 
minhas necessidades. 

• O(A) Coordenador(a) orienta adequadamente os 
alunos sobre as diferentes questões e os encaminha, 
em sendo necessário às áreas da IES: Central de 
Atendimento ao Aluno - CAA, Financeiro, Secretaria 
Acadêmica. 

• O processo de avaliação da aprendizagem utilizado 
pela Instituição favorece o meu desenvolvimento 
acadêmico e profissional. 

• Os protocolos de biossegurança adotados pela 
instituição durante o período de pandemia contribuem 
de forma preventiva contra o coronavírus. 

• A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado 
e suficiente às necessidades do curso, atendendo aos 
planos de ensino das disciplinas, o que contribui para 
a minha aprendizagem. 

• O(a) coordenador(a) exerce suas funções com 
competência, liderança e ética. 

• As ferramentas utilizadas nas aulas remotas 
síncronas (Zoom, Blackboard, Microsoft Teams, etc.) 
atendem as necessidades dos alunos. 

• O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), contribui para 
a melhoria da instituição / curso. 

• O material didático não textual (vídeos, áudios, slides 
etc.) contribui para a abordagem dos conteúdos da(s) 
disciplina(s) online. 

• A linguagem do material didático é clara, contribuindo 
para minha autonomia nos estudos. 

• No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), 
consigo identificar facilmente as disciplinas online. 

• O curso favorece a articulação dos conhecimentos 
teóricos com as atividades práticas, contribuindo para 
a minha formação profissional. 

• As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) 
contribuem para a minha formação integral, como 
cidadão e futuro profissional, e ampliam minha 
capacidade de aprender e atualizar-me 

• São oferecidas oportunidades para 
os alunos realizarem estágios não 
obrigatórios no país ou fora do país. 

• O prazo de análise e validação das 
Atividades Complementares por mim 
cadastradas é adequado. 

• São oferecidas oportunidades para 
os alunos realizarem intercâmbios no 
país ou fora do país. 

• Os alunos têm a oportunidade de 
atuação como representantes de 
seus pares nos órgãos colegiados 
superiores (Conselho Universitário - 
CONSU e/ou CONSUN e/ou 
CONSUNI e Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão - CONSEPE). 

• As devolutivas às análises das 
atividades complementares por mim 
cadastradas são apresentadas com 
clareza e objetividade. 

• O atendimento realizado pela Estela 
atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas 
(clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

• O atendimento realizado pelo Chat 
CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e 
administrativas (clareza, objetividade 
e prazo das respostas). 

• O sistema de cadastro das 
Atividades Complementares 
(disponível na Área do Aluno) atende 
às minhas necessidades acadêmicas 
(funcionalidade, facilidade de 
navegação e disposição das 
informações). 

• As atividades de TCC (caso tenha) 
do meu curso são adequadas à 
minha formação profissional. 

• O atendimento da CAA online atende 
às minhas necessidades acadêmicas 
e administrativas (clareza, 
objetividade e prazo das respostas). 

• O(A) Coordenador(a) divulga os 
resultados da autoavaliação (CPA) e 
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Potencialidades (maior que 80%) Fragilidades (menor que 60%) 

permanentemente, proporcionando acesso a 
conhecimentos atualizados para a minha formação. 

• Participo das aulas, expressando minhas ideias e 
opiniões, para ampliar meus conhecimentos e 
fundamentar o meu aprendizado. 

• Tenho conhecimento e competências necessárias 
para o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), Blackboard. 

• Sou pontual e assíduo, cumprindo o horário das aulas 
e dedicando-me aos estudos. 

• Realizo as atividades acadêmicas solicitadas 
(leituras, trabalhos, pesquisas etc.). 

• Respeito os professores, colegas e funcionários, 
contribuindo para um clima favorável à boa 
convivência e ao respeito à diversidade, de forma 
ética, solidária e reflexiva. 

da avaliação externa do MEC (ACG / 
ENADE) do seu Curso. 

Fonte: CPA 
 

Quadro – Análise de potencialidade, fragilidades e ações de melhoria – Avaliação de Alunos EAD 

Potencialidades (maior que 80%) Fragilidades (menor que 60%) 

• Apresenta a organização do curso - Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC) e Matriz Curricular 
(Disciplinas). 

• O processo de Avaliação Institucional, conduzido 
pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
contribui para a melhoria da instituição / curso. 

• Sou devidamente informado na aula inaugural 
sobre a organização do curso (disciplinas, 
atividades, avaliações etc.), ambiente virtual de 
aprendizagem e o funcionamento do polo. 

• Orientam e acompanham o desempenho dos 
alunos, disponibilizando-se para esclarecimentos 
de dúvidas relativas às avaliações da 
aprendizagem. 

• Questões de Conhecimentos Gerais contribuem 
para complementação da minha formação 
acadêmica e profissional. 

• Oferece/divulga oportunidades de realização de 
Atividades Complementares. 

• Videoaulas são adequadas em relação à clareza 
da informação e ao tempo de exibição. 

• Consulto as referências e os materiais 
complementares indicados nas disciplinas do meu 
curso. 

• Trabalham os conteúdos das disciplinas com 
clareza, objetividade e segurança. 

• No Ambiente Virtual de Aprendizagem, facilmente 
encontro orientações que me auxiliam quanto a 
sua utilização e de suas funcionalidades e 
recursos de comunicação e interação. 

• Videoaulas contribuem para a minha formação 
acadêmica. 

• Considero os tutores como interlocutores do meu 
processo de aprendizagem. 

• Atividades extracurriculares (webnares, lives, 
seminários virtuais) contribuem para 
complementação da minha formação acadêmica e 
profissional. 

• São oferecidas oportunidades para 
os alunos realizarem intercâmbios 
no país ou fora do país. 

• São oferecidas oportunidades para 
os alunos realizarem estágios não 
obrigatórios no país ou fora do 
país. 

• As informações que constam no 
Manual do Estágio Obrigatório 
(caso esteja previsto no curso)  são 
suficientes para minha orientação. 

• A orientação às minhas dúvidas ao 
longo da realização do Estágio 
Curricular Supervisionado 
Obrigatório (caso esteja previsto no 
curso) é adequada. 

• A orientação sobre o 
preenchimento da documentação 
para a realização do Estágio 
Curricular Supervisionado 
Obrigatório (caso esteja previsto no 
curso) é adequada. 

• As atividades de TCC e ou de 
Projetos (caso esteja previsto no 
curso) são adequadas à minha 
formação profissional. 

• Totais 

• O canal de ouvidoria online 
atendeu as minhas necessidades 
acadêmicas (clareza, objetividade e 
prazo de respostas). 

• As atividades culturais, de lazer e 
de interação social, promovidas 
pelo curso contribuem para a minha 
formação acadêmica e profissional. 

• O Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório (caso 
esteja previsto no curso) 
proporciona experiências 
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Potencialidades (maior que 80%) Fragilidades (menor que 60%) 

• Manual do Aluno e Calendário Letivo estão 
disponíveis para consulta. 

• Orientam sobre os critérios adotados para 
avaliação das atividades das disciplinas. 

• Considero adequada a quantidade de horas por 
mim dedicada aos estudos. 

• Material teórico é de fácil entendimento e contribui 
para a minha formação acadêmica. 

• Promovem a realização de atividades relevantes 
(webconferências, chatday, live) para o processo 
de ensino aprendizagem. 

• Avaliações propostas nas disciplinas, realizadas 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AS e 
Fóruns), são claras e coerentes com o conteúdo 
disponibilizado para a minha formação acadêmica. 

• Indicam materiais complementares para 
aprofundamento de estudos, tais como 
referências, fontes e bases de dados 
digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 

• A linguagem utilizada nos itens de menus e 
sessões do Ambiente Virtual de Aprendizagem, é 
clara e direciona, de maneira fácil, às diversas 
sessões da disciplina. 

• Procuro aumentar meu conhecimento buscando 
informações sobre temas gerais (cultura, política, 
economia etc.). 

• Ferramentas para acesso às notas, às questões 
financeiras e aos avisos estão disponíveis. 

• Tenho conhecimento e competências necessárias 
para o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), Blackboard. 

• Realizo no prazo as atividades acadêmicas 
solicitadas. 

diversificadas para a minha 
formação acadêmica e profissional. 

Fonte: CPA 
 

Quadro – Análise de potencialidade, fragilidades e ações de melhoria – Avaliação de Alunos da 
Metodologia 4.0 

Potencialidades (maior que 80%) Fragilidades (menor que 60%) 

• Videoaulas são adequadas em relação 
à clareza da informação e ao tempo de 
exibição. 

• Manual do Aluno e Calendário Letivo 
estão disponíveis para consulta. 

• Avaliações propostas nas disciplinas, 
realizadas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AS e Fóruns), são 
claras e coerentes com o conteúdo 
disponibilizado para a minha formação 
acadêmica. 

• Atividades extracurriculares (webnares, 
lives, seminários virtuais) contribuem 
para complementação da minha 
formação acadêmica e profissional. 

• No Ambiente Virtual de Aprendizagem, 
facilmente encontro orientações que me 
auxiliam quanto a sua utilização e de 
suas funcionalidades e recursos de 
comunicação e interação. 

• São oferecidas oportunidades para os alunos 
realizarem intercâmbios no país ou fora do 
país. 

• São oferecidas oportunidades para os alunos 
realizarem estágios não obrigatórios no país 
ou fora do país. 

• As informações que constam no Manual do 
Estágio Obrigatório (caso esteja previsto no 
curso)  são suficientes para minha orientação. 

• A orientação às minhas dúvidas ao longo da 
realização do Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório (caso esteja 
previsto no curso) é adequada. 

• O canal de ouvidoria online atendeu as 
minhas necessidades acadêmicas (clareza, 
objetividade e prazo de respostas). 

• A orientação sobre o preenchimento da 
documentação para a realização do Estágio 
Curricular Supervisionado Obrigatório (caso 
esteja previsto no curso) é adequada. 

• Totais 
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Potencialidades (maior que 80%) Fragilidades (menor que 60%) 

• Promovem a realização de atividades 
relevantes (webconferências, chatday, 
live) para o processo de ensino 
aprendizagem. 

• A Ferramenta Zoom possibilita 
acompanhar as aulas remotas e 
webaulas de forma simples, facilitada e 
intuitiva. 

• Considero os tutores como 
interlocutores do meu processo de 
aprendizagem. 

• Indicam materiais complementares para 
aprofundamento de estudos, tais como 
referências, fontes e bases de dados 
digitais/virtuais diversificadas, entre 
outros. 

• Material teórico é de fácil entendimento 
e contribui para a minha formação 
acadêmica. 

• Videoaulas contribuem para a minha 
formação acadêmica. 

• Totais 

• Totais 

• A linguagem utilizada nos itens de 
menus e sessões do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem, é clara e direciona, 
de maneira fácil, às diversas sessões 
da disciplina. 

• Consulto as referências e os materiais 
complementares indicados nas 
disciplinas do meu curso. 

• Totais 

• Ferramentas para acesso às notas, às 
questões financeiras e aos avisos estão 
disponíveis. 

• Considero adequada a quantidade de 
horas por mim dedicada aos estudos. 

• Tenho conhecimento e competências 
necessárias para o uso do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), 
Blackboard. 

• Procuro aumentar meu conhecimento 
buscando informações sobre temas 
gerais (cultura, política, economia etc.). 

• Realizo no prazo as atividades 
acadêmicas solicitadas. 

• O atendimento realizado pela Estela atende 
às minhas necessidades acadêmicas e 
administrativas (clareza, objetividade e prazo 
das respostas). 

• A qualidade dos serviços prestados na área 
de convivência é adequada (alimentação, 
copiadora, etc.). 

• As atividades de TCC e ou de Projetos (caso 
esteja previsto no curso) são adequadas à 
minha formação profissional. 

• Totais 

• As atividades culturais, de lazer e de interação 
social, promovidas pelo curso contribuem para 
a minha formação acadêmica e profissional. 

• Totais 

• O atendimento realizado pelo Chat CAA 
atende às minhas necessidades acadêmicas e 
administrativas (clareza, objetividade e prazo 
das respostas). 

• A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas 
etc.) para as atividades práticas, previstas no 
Projeto Pedagógico do meu curso, é 
adequada (espaço físico, materiais de 
consumo, equipamentos, softwares etc.). 

• Apresenta os resultados da autoavaliação 
(CPA) e da avaliação externa (MEC / ENADE) 
do seu Curso. 

• Utilizam tecnologias diferenciadas como 
estratégias de ensino (aplicativos, jogos, 
gameficação, realidade virtual, laboratórios 
específicos etc.). 

• Totais 

• O atendimento da CAA online atende às 
minhas necessidades acadêmicas e 
administrativas (clareza, objetividade e prazo 
das respostas). 

• A infraestrutura onde ocorrem os encontros 
presenciais do meu curso é adequada 
(projetores, iluminação, ventilação, carteiras, 
etc.). 

• Promove ações de aproximação do aluno com 
a vida acadêmica e o mundo do trabalho. 

• Totais 

• A instituição apoia a inserção dos alunos no 
mercado de trabalho e também promove 
ações de inovação e empreendedorismo. 

Fonte: CPA 
 

Quadro – Análise de potencialidade, fragilidades e ações de melhoria – Avaliação da Metodologia 
4.0i 

Potencialidades (maior que 80%) Fragilidades (menor que 60%) 

• Sou devidamente informado na aula inaugural 
sobre a organização do curso (disciplinas, 
atividades, avaliações etc.), ambiente virtual de 
aprendizagem e o funcionamento do polo. 

• Questões de Conhecimentos Gerais contribuem 
para complementação da minha formação 
acadêmica e profissional. 

• São oferecidas oportunidades para 
os alunos realizarem intercâmbios 
no país ou fora do país. 

• São oferecidas oportunidades para 
os alunos realizarem estágios não 
obrigatórios no país ou fora do 
país. 
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Potencialidades (maior que 80%) Fragilidades (menor que 60%) 

• Oferece/divulga oportunidades de realização de 
Atividades Complementares. 

• Participo / assisto das webconferências, chatday, 
lives, realizadas nas disciplinas. 

• Totais 

• A Ferramenta de webconferência, Zoom, 
possibilita acompanhar as aulas síncronas e 
webaulas de forma simples, facilitada e intuitiva. 

• Sou devidamente informado sobre as atividades 
extracurriculares (webnares, lives, seminários 
virtuais) ofertadas pela IES e ou pelo polo. 

• Trabalham os conteúdos das disciplinas com 
clareza, objetividade e segurança. 

• No Ambiente Virtual de Aprendizagem, facilmente 
encontro orientações que me auxiliam quanto a 
sua utilização e de suas funcionalidades e 
recursos de comunicação e interação. 

• Manual do Aluno e Calendário Letivo estão 
disponíveis para consulta. 

• Totais 

• Videoaulas são adequadas em relação à clareza 
da informação e ao tempo de exibição. 

• Atividades extracurriculares (webnares, lives, 
seminários virtuais) contribuem para 
complementação da minha formação acadêmica e 
profissional. 

• Consulto as referências e os materiais 
complementares indicados nas disciplinas do meu 
curso. 

• Orientam sobre os critérios adotados para 
avaliação das atividades das disciplinas. 

• Considero os tutores como interlocutores do meu 
processo de aprendizagem. 

• Considero adequada a quantidade de horas por 
mim dedicada aos estudos. 

• Totais 

• Material teórico é de fácil entendimento e contribui 
para a minha formação acadêmica. 

• Totais 

• Avaliações propostas nas disciplinas, realizadas 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AS e 
Fóruns), são claras e coerentes com o conteúdo 
disponibilizado para a minha formação acadêmica. 

• Videoaulas contribuem para a minha formação 
acadêmica. 

• A linguagem utilizada nos itens de menus e 
sessões do Ambiente Virtual de Aprendizagem, é 
clara e direciona, de maneira fácil, às diversas 
sessões da disciplina. 

• Indicam materiais complementares para 
aprofundamento de estudos, tais como 
referências, fontes e bases de dados 
digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 

• Totais 

• Realizo no prazo as atividades acadêmicas 
solicitadas. 

• Tenho conhecimento e competências necessárias 
para o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), Blackboard. 

• As atividades de TCC e ou de 
Projetos (caso esteja previsto no 
curso) são adequadas à minha 
formação profissional. 

• A orientação às minhas dúvidas ao 
longo da realização do Estágio 
Curricular Supervisionado 
Obrigatório (caso esteja previsto no 
curso) é adequada. 

• As informações que constam no 
Manual do Estágio Obrigatório 
(caso esteja previsto no curso)  são 
suficientes para minha orientação. 

• Totais 

• A orientação sobre o 
preenchimento da documentação 
para a realização do Estágio 
Curricular Supervisionado 
Obrigatório (caso esteja previsto no 
curso) é adequada. 

• As atividades culturais, de lazer e 
de interação social, promovidas 
pelo curso contribuem para a minha 
formação acadêmica e profissional. 

• O canal de ouvidoria online 
atendeu as minhas necessidades 
acadêmicas (clareza, objetividade e 
prazo de respostas). 

• Provas Presenciais (A1 e AF) 
apresentam questões claras e 
coerentes com o conteúdo 
disponibilizado para os estudos. 

• Utilizam tecnologias diferenciadas 
como estratégias de ensino 
(aplicativos, jogos, gameficação, 
realidade virtual, laboratórios 
específicos etc.). 
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Potencialidades (maior que 80%) Fragilidades (menor que 60%) 

• Procuro aumentar meu conhecimento buscando 
informações sobre temas gerais (cultura, política, 
economia etc.). 

• Ferramentas para acesso às notas, às questões 
financeiras e aos avisos estão disponíveis. 

• Promovem a realização de atividades relevantes 
(webconferências, chatday, live) para o processo 
de ensino aprendizagem. 

Fonte: CPA 
 

De modo geral, percebe-se uma consciência dos alunos quanto à contribuição da 

proposta pedagógica para sua formação e sua dedicação aos estudos. Além disso, há o 

reconhecimento da atuação do coordenador para a gestão do curso e sua orientação, 

atuação dos representantes de turma, processo de autoavaliação institucional, 

ferramentas de mediação tecnológica, material didático e a biblioteca. 

Como fragilidades há apontamentos em relação ao processo de protocolo e 

validação de atividades complementares, atendimento via Central de Atendimento ao 

Aluno e sistema de chatbot (Estela), oportunidades de estágio e intercâmbio, trabalho de 

conclusão de curso e divulgação dos resultados das avaliações externas. Importante 

destacar que desde 2020 o processo de intercâmbio está paralisado por conta da 

pandemia e não houve divulgação de resultados das avaliações externas nesse período. 
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6. Planos de Ação 
 

Com base nas informações apresentadas, são elencadas algumas ações que 

compõem os planos de ação, para execução em 2022.  

No âmbito dos intercâmbios, a política de internacionalização foi reorganizada ao 

final de 2021 e para 2022 deve ser executada de forma a fortalecer as oportunidades de 

estágios e intercâmbios e ampliar a divulgação 

Em relação à representatividade dos discentes, o resultado demonstra percentual 

elevado de desconhecimento da representatividade nos órgãos colegiados superiores. 

Em 2022 a IES implantou o sistema de eleição de representantes nos órgãos colegiados 

e realizou ampla divulgação do processo 

Com relação ao TCC, o índice de insatisfação é baixo e há bastante apontamentos 

de desconheço/não sei responder, tendo em vista que a maior parte dos alunos ainda 

não passaram pela experiência do TCC. Porém, ao final de 2021 a Câmara de 

Graduação e Extensão discutiu uma proposta de reorganização do TCC por meio da 

organização em Grupos de Estudos e Projetos, ampliando as oportunidades de 

investigação científica e integração entre ensino-pesquisa-extensão e realização de 

pesquisas interdisciplinares 

Relativamente à participação em eventos e experiências culturais, com a 

retomada das atividades presenciais, para 2022 a UP reorganizou a área de eventos por 

meio da UP Experience, com eventos culturais e esportivos institucionais e fomento à 

realização de eventos pelos próprios cursos. Espera-se que a retomada das atividades 

presenciais também impacte na percepção dos discentes quanto às oportunidades 

ofertadas pela instituição. 

Outro item com índice de satisfação relativamente baixo é a oferta de monitorias. 

Em 2022 a IES pretende incentivar o uso de monitorias, buscando sua ampliação nos 

cursos. Outra ação é a ampliação da implantação da extensão nos cursos, aumentando 

o conhecimento dos alunos quanto a esta atividade discente. 

Quanto à pesquisa, a Câmara de Graduação e Extensão discutiu uma proposta 

de reorganização das atividades de investigação acadêmica por meio da organização 

em Grupos de Estudos e Projetos que articulam TCC, projetos de iniciação científica e 

tecnológica, extensão e projetos acadêmicos, ampliando as oportunidades de 

investigação científica e integração entre ensino-pesquisa-extensão. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80171-anexo-1-portaria-normativa-n-20-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80171-anexo-1-portaria-normativa-n-20-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80181-anexo-2-portaria-normativa-n-21-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80181-anexo-2-portaria-normativa-n-21-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80191-anexo-3-portaria-normativa-n-22-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80191-anexo-3-portaria-normativa-n-22-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192
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e de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, 

bem como seus aditamentos. Brasília, 2017. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80201

-anexo-4-portaria-normativa-n-23-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192>.  

 

Documentos internos da Universidade Positivo 

– Documentos regimentais, reguladores e orientadores oficiais institucionais 

– Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2021-2025) 

– Projeto de Avaliação Institucional da Universidade Positivo 

 

  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80201-anexo-4-portaria-normativa-n-23-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80201-anexo-4-portaria-normativa-n-23-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192
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