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Resultados 



O Programa de Avaliação Institucional da Rede La Salle de 
Educação Superior - PROAVI, teve início em 2007. 

Tem como objetivo buscar informações que contribuam para o 
alcance dos objetivos e na melhoria da atuação das instituições 

da Rede La Salle de Ensino Superior, entre elas, o Unilasalle. 



Em 2015, a coleta de dados foi realizada por meio eletrônico, e 
ficou disponível para acesso de 07 a 20 de setembro. 

Já o instrumento passou a ser Integrado por 43 indicadores 
associados a uma escala de concordância com alternativas de 1 

a 6, sendo 1 o menor nível de concordância e 6, o maior. 



Participação dos 
acadêmicos (percentual 
sobre o total de alunos) 

46%  

Número de cursos 
avaliados 43  



20 cursos registraram participação igual ou superior 
a 50% dos alunos. Os cursos com maior participação 

percentual de alunos foram os seguintes: 

88%  Estética e Cosmética 

83%  Matemática 

79%  Eventos 



O valor de concordância média (média dos valores atribuídos 
pelos respondentes) em relação a cada item (indicador). 

O percentual das respostas  4; 5 ou 6 (resultados de alta 
concordância). 

Para examinar a consistência a cada resultado 
apurado, foram observados: 

Foram considerados resultados favoráveis: concordância média 
maior que 4,5 e percentual de respostas 4; 5 ou 6, maior que 70% 



Indicadores com resultados mais favoráveis: 

Indicador Média 
A biblioteca oferece serviços por pessoal da área da biblioteconomia, com 
possibilidade de consulta e reserva via internet, empréstimos e horário de 
funcionamento adequado. 

5,21 

A Instituição oferece oportunidades para os estudantes realizarem 
intercâmbios. 

4,95 

As salas/laboratórios de apoio de informática estão equipadas e atendem às 
necessidades dos alunos. 

4,95 

Avaliação da Instituição 



Indicadores com resultados menos favoráveis: 

Indicador Média 

A Instituição oferece oportunidades para os estudantes atuarem em órgãos 
colegiados. 

4,23 

Instituição disponibiliza espaços para os estudantes realizarem estágio 
remunerado (não curricular). 

4,35 

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades da 
comunidade acadêmica e apresentam condições de segurança e 
acessibilidade. 

4,42 

Avaliação da Instituição 



Avaliação da Instituição 

Média consolidada dos níveis de 
concordância em relação a todos 

indicadores: 
4,54 



Cursos com resultados mais favoráveis: 

Curso Média 

Turismo 5,19 

Psicologia 5,03 

Gestão Financeira 5,00 

Avaliação do Curso 



Cursos com resultados menos favoráveis: 

Curso Média 

Eng. Ambiental 4,21 

Eng. de Telecomunicações 4,21 

Eng. Química 4,20 

Fisioterapia 4,16 

Avaliação do Curso 



Avaliação do Curso 

Média consolidada dos níveis de 
concordância em relação a todos 

indicadores: 
4,71 



Os resultados completos podem ser consultados na página da 
CPA no site do Unilasalle: 

 
http://www.unilasalle.edu.br/canoas/avaliacao-institucional/ 


