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RESUMO ESTENDIDO DO RELATÓRIO 

Na Introdução do Relatório encontram-se informações significativas sobre a 

Mantenedora e apresenta-se a sequência de sua composição. Seguem-se a nomeação da 

Comissão e informam-se, em “La Salle em números”, aspectos que mostram a 

dimensão da rede. Na continuidade, contemplam-se o Instrumento normativo em que se 

baseou a autoavaliação, a Metodologia, o Relato Institucional, de acordo com a Nota 

Técnica INEP, DAES, CONAES número 62. O Relatório prossegue com dois capítulos, 

o primeiro sobre Dados Institucionais Globais referidos ao PDI e a diversos eixos 

avaliativos requeridos pelo SINAES, sendo, portanto, comuns aos anos de 2015, 2016 e 

2017. Nesse capítulo, informam-se, na sequência dos Eixos de 1 a 5, os Resultados das 

Avaliações, o Plano de Ação para 2018 e Metas Estratégicas 2018-2022, a Missão 

Social e de Desenvolvimento da IES, a Evolução de Matrículas por semestre do 1°/2013 

ao 2º/2017, a Responsabilidade Social da Instituição, incluindo exemplos de serviços, 

convênios, prospecção da assistência social, seguindo-se a relação dos Cursos de 

Graduação da IES, Dados de Intercionalização, os Recursos de Acessibilidade para 

Cegos, Surdos e Cadeirantes, Melhorias Decorrentes da Autoavaliação e de Políticas de 

Gestão Estratégica, Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, formas de 

Comunicação com a Sociedade e de Comunicação Interna, Políticas de Atendimento aos 

Discentes, a Revista científica de trânsito nacional e internacional, Conhecimento & 

Diversidade, avaliada pelo Qualis/CAPES, Sustentabilidade financeira, Princípios de 

gestão acadêmica, Infraestrutura física. Chega-se, então, ao segundo Capítulo do 

Relatório, com Dados referidos às avaliações feitas por alunos em curso, egressos e por 

pessoas da comunidade externa/sociedade civil organizada, específicas dos anos 2015, 

2016, 2017. Nas Considerações Finais, ressalta-se a valorização das autoavaliações e o 

interesse em seu prosseguimento, em favor da qualidade social e pedagógica do trabalho 

e contribuições do Centro Universitário La Salle. 

Palavras-chave: Relatório Integral 2015, 2016, 2017. Avaliação global. Resultados. 

Elementos comparativos. Dados anuais específicos. 
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LA SALLE EM NÚMEROS 

PRESENÇA LASSALISTA 

344 anos de história 

80 países 

1.120 escolas 

72 universidades 

1.000.000 alunos 

83.089 educadores 

www.lasalle.org  

 

NA PROVÍNCIA BRASIL-CHILE-MOÇAMBIQUE 

38 comunidades religiosas 

18 obras assistenciais 

48 escolas de ensino básico 

5 universidades 

51.000 alunos 

4.000 educadores 

180 Irmãos 

 

NO BRASIL 

111 anos de história 

10 Estados e no Distrito Federal 

16 obras assistenciais 

42 escolas de ensino básico 

5 universidades 

www.lasalle.edu.br  

 

http://www.lasalle.org/
http://www.lasalle.edu.br/
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INTRODUÇÃO QUE INFORMA SOBRE A MANTENEDORA E A 

COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO 

O Centro Universitário La Salle é uma Instituição que faz parte de 

uma rede ampla de Instituições educacionais situadas no Brasil e em outros 

países. Esta rede é informada no início do Relatório, no texto que se intitula 

La Salle em Números.  

A Mantenedora institucional é a Associação Brasileira de 

Educadores Lassalistas. A gestão superior foi informada na abertura deste 

Relatório. O Planejamento estratégico da CPA prevê ações relativas a todos 

os cinco eixos de autoavaliação. 

Este Relatório, referente à versão integral, inicia-se com o texto 

sobre o Instrumento Normativo no qual se baseou a autoavaliação. 

Seguem-se a Metodologia, o Relato Institucional, de acordo com a 

Nota Técnica INEP, DAES, CONAES 62 e Dados institucionais gerais, 

referidos a diversos eixos avaliativos e comuns aos anos de 2015, 2016, 

2017, tendo como referência o PDI, incluindo, em seus aportes, a Análise 

global de satisfação e insatisfação dos alunos cursantes e egressos, 

assim como a Avaliação da comunidade externa e elementos 

comparativos de resultados de 2015, 2016 e 2017: destaque de aspectos. 

Prossegue-se com o Plano de Ações para 2018 e Metas 

estratégicas 2018-2022. 

Apresentam-se, então, dados específicos de avaliação dos alunos, de 

acordo com o Programa de Autoavaliação Institucional/PROAVI, nos anos 

de 2015, 2016 e 2017. No ano de 2016 foi também aplicado o Instrumento 

Clima Organizacional, de aplicação bianual, para avaliação de docentes e 
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funcionários, cujos dados apresentam-se em 2016, ano em que foi 

implementado, prevendo-se, então, a próxima aplicação em 2018. 

Assinala-se, finalmente, que a Nota Técnica 62 apresenta uma 

análise global sintética, informando dados que se articulam ao PDI. 
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INSTRUMENTO NORMATIVO EM QUE SE BASEOU A AUTOAVALIAÇÃO 

O processo de autoavaliação orientou-se pelo Instrumento de Avaliação 

Institucional externo, publicado em janeiro de 2014. Esse Instrumento subsidia os atos 

de credenciamento, recredenciamento e transformação de organização acadêmica 

presencial e é formulado pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior/Sinaes, pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior/Conaes, 

pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/Inep e pela Diretoria 

de Avaliação da Educação Superior/Daes.  

Utilizou-se também o instrumento que possibilita ampla verificação de níveis de 

satisfação dos alunos, o Programa de Avaliação do Ensino Superior/PROAVI. 

Os dados que se apresentam neste Relatório organizam-se, então, de acordo com 

o Instrumento regulador do Ministério da Educação, normatizado pelo Sinaes, Conaes, 

Inep, Daes em seus cinco eixos, visibilizando o cenário da Instituição, que tem sido 

construído de acordo com sua Missão, inspirada nos princípios do humanismo cristão e 

do realismo pedagógico místico, que orientaram a vida e a expressiva obra fundacional 

de João Batista de La Salle, que data do século XVII e prossegue, ampliando-se, em 83 

países, com significativa atualidade de princípios didático-pedagógicos. 

A proposta de desenvolvimento, qualidade da formação e sustentabilidade, 

que constituem as três âncoras do Plano de Desenvolvimento Institucional/PDI foi 

também contemplada nos dados e análises que se apresentam neste Relatório, 

distribuindo-se nos seus cinco eixos definidos no Instrumento regulador. Esses eixos 

aglutinam as dez dimensões avaliativas definidas no Instrumento anterior, apresentando-

se, então, desde 2014, nos seguintes termos: 

 

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

(Planejamento e Avaliação) e inclui também o Relato Institucional regulamentado pelo 

INEP, na Nota Técnica 62, que descreve e evidencia os principais elementos do seu 

processo avaliativo. 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 1 (Missão e 

Plano de Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da Instituição). 
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Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, 

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

Atendimento aos Discentes). 

Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 (Politicas de Pessoal), 

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

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

 

Reconhece-se, desse modo, a importância da autoavaliação, no interesse do 

aperfeiçoamento da Missão Socioeducacional do Unilasalle, das atividades acadêmicas, 

em seus níveis didático-pedagógicos, administrativos e de infraestrutura, demonstrando 

a construção do desenvolvimento institucional. 

O processo implementado no Plano de Autoavaliação teve, ainda, um especial e 

relevante valor: o de envolver o coletivo da Instituição e dar voz e vez a todos os que 

dele participam, qualificando-os como sujeitos significativos nesse processo, em suas 

quatro etapas: preparação, desenvolvimento, consolidação e divulgação. 
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METODOLOGIA 

Neste Relatório, contemplam-se avaliações feitas em 2015, 2016 e 2017, 

estabelecendo-se comparações de dados e resultados. 

O levantamento de dados, nesses três anos, foi feito através de questionários, 

cujas respostas foram submetidas a tratamento estatístico de percentuais de incidências. 

No caso da avaliação feita pelos alunos, utilizou-se o Programa de Avaliação 

Institucional/PROAVI e, para a avaliação feita por docentes e funcionários, utilizou-se o 

instrumento de clima organizacional, que é aplicado a cada dois anos, sendo a última 

aplicação em 2016. Também foi feita a avaliação de alunos egressos, com alunos 

formados há três anos. 

No caso da avaliação da comunidade externa, feita em 2016 e 2017, foram 

aplicadas questões para respostas objetivas a pessoas que, com frequência, participam 

de eventos do Núcleo de Arte e Cultura. 

Informações sobre o processo e resultado da CPA são fornecidas a todos os 

alunos, pelos Coordenadores, utilizando-se também o site institucional. O Relatório 

completo é entregue ao Reitor e encaminhado ao Núcleo de Educação Superior na 

Universidade de Canoas ficando disponibilizado na sala dos professores, na Biblioteca e 

no site da IES. A Presidente da CPA apresenta o processo e resultados aos docentes, 

Coordenadores e ao Conselho Superior (CONSUP), colocando-se à disposição de todos, 

alunos, professores e funcionários, para esclarecimento pessoal de possíveis dúvidas, 

bastando procurá-la na sala da CPA. 
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EIXO 1 

RELATO INSTITUCIONAL, DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA INEP, 

DAES, CONAES Nº 62 

I. Breve histórico da IES 

Os compromissos históricos do Centro Universitário La Salle, RJ são mantidos e 

consolidados com a convicção de seus princípios e fundamentos, lembrando-se que a 

Rede La Salle, na qual se insere o Centro Universitário, incorpora a Província do Brasil-

Chile, cuja união foi formalizada em 2012. O Instituto Superior de Educação La Salle 

decorre da iniciativa de Irmão Amadeu (Silvino Fritzen) e iniciou suas atividades 

acadêmicas em março de 2002, transformando-se, em 2012, no Centro Universitário La 

Salle do Rio de Janeiro. 

Observa-se, então, que a qualidade, tradição e compromisso social são propostas 

que correspondem à Missão dos Irmãos das Escolas Cristãs, desde o tempo do seu 

fundador, anos 1.600. O aprimoramento pessoal, profissional e de valores sociais são 

metas das Instituições Educacionais Lassalistas. A democratização do saber e do acesso 

à educação superior constituem objetivos da Mantenedora, a Associação Brasileira de 

Educadores Lassalistas (ABEL). 

A ABEL integra, em nível mundial, o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, 

fundado em 1680, na França, por São João Batista de La Salle, Patrono Universal dos 

Professores. Atualmente, os educadores lassalistas, que adotam uma perspectiva cristã 

do mundo e das relações humanas, atuam em todos os níveis e modalidades de ensino, 

em 83 (oitenta e três) países, nos cinco Continentes. 

Depois de reconhecida atuação na educação básica, em distintas regiões do 

Brasil, a Associação Brasileira de Educadores Lassalistas decidiu ampliar a sua ação 

para o ensino superior. É assim que, à luz do trabalho desenvolvido pelo Colégio La 

Salle Abel de Niterói, RJ, ao longo de cinco décadas, nasceu, no Estado do Rio de 

Janeiro, o Instituto Superior de Educação La Salle, que iniciou suas atividades 

acadêmicas em março de 2002, transformando-se, em 2012, no Centro Universitário La 

Salle, RJ. 

As atividades começaram pela formação dos educadores. Assim, foram 

implementados os Cursos de Licenciatura em Computação (que deu origem ao Curso 
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atual de Bacharelado em Sistemas de Informação) e o Normal Superior, com habilitação 

em Educação Infantil e em Educação dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que 

deram lugar ao Curso de Pedagogia. Mais tarde, foi implantado o Curso de Licenciatura 

em História.  

O Instituto Superior de Educação La Salle constituiu a primeira unidade 

acadêmica de um projeto institucional mais abrangente. Foi assim que, em março de 

2004, implantaram-se, devidamente credenciados pelo MEC, os Cursos de Bacharelado 

em Administração, Ciências Contábeis e Relações Internacionais. Em 2005, foi 

implantado o Curso de Bacharelado em Direito. Em 2012, a implementação do Centro 

Universitário abriu oportunidades de Cursos das áreas de Engenharias. O Curso de 

Engenharia de Produção foi implementado em 2013 e o de Engenharia Civil em 2014 e 

a implantação de Engenharia Elétrica e de Arquitetura e Urbanismo foi prevista para 

2018. 

Devido à importância da Educação Permanente, tem sido oferecido um leque de 

opções de Cursos de Extensão em diferentes áreas procurando atender às escolhas dos 

alunos e aos interesses da Comunidade Externa. 

Entre os Projetos Sociais que têm sido oferecidos, encontram-se, entre outros: 

- Jovens na cozinha; Projeto Rondon; Dia de Responsabilidade Social; Jornada 

da Juventude Lassalista pela paz. 

Entre os Cursos de Pós-Graduação encontram-se, além de outros: 

- Gastronomia; Design de Moda; Psicopedagogia; Psicanálise e Saúde Mental; 

Gestão de Qualidade e Segurança de Alimentos; Confeitaria; Educação e Cultura 

Digital. 

Entre os Cursos de Extensão estão: 

- Jovem na Cozinha; Chef de Cozinha; QOD Barber Shop; Excel básico e 

intermediário; Marketing digital; Atualização em tópicos da administração; Business 

model generation: Modelo Canvas; Administração de marketing; Oficina de introdução 

ao desenho artístico; Filosofia no cotidiano digital; Fotografia: introdução às técnicas e 

composição fotográfica; Reciclagem e atualização em Contabilidade; Comércio 

exterior: operação, logística e negociação. 

Os focos temáticos de pesquisa são: 
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- Em Administração: Inovação e sustentabilidade; nas Engenharias: 

Tecnologia e Inovação; na Licenciatura em História: Estudos sobre Memória, 

Patrimônio e Representações; em Relações Internacionais: Cooperação em Pesquisa 

Internacional, Teoria das Relações Internacionais, Desenvolvimento e Segurança, 

Refugiados e Relações Internacionais; em Sistemas de Informação: Fundamentos, 

Sistemas e Infraestrutura da Computação; em Pedagogia: Compreensão e Cientificação 

das Práticas Educativas, com Prioridade para as Práticas Docentes e Escolares; em 

Direito: Direitos Humanos e suas Relações com a Sociedade Contemporânea e 

Legitimidade na Formação dos Precedentes em Demandas que Envolvem o Estado: 

crítica à imposição de padrões decisórios. 

 

Número de discentes na graduação – 2015-2017 

Quanto ao número de discentes na graduação, apresentam-se, a seguir, o do 1º 

semestre de 2015 até o segundo semestre de 2017: 

Semestre 
Número de 

alunos 

2015.1 2984 

2015.2 2784 

2016.1 2854 

2016.2 2675 

2017.1 2698 

2017.2 2501 

 

Número de discentes na Pós-Graduação – 2015-2017 

O número de alunos na Pós-Graduação, de 2012 a 2017, é 415. 
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Percentual de evasões por semestre, no período de 2015 e 2016 motivadas por 

questões financeiras ou de horário de trabalho 

Semestre (%) 

GRD161 11,73 

GRD152 10,83 

GRD151 11,81 

 

II. Em seguida, apresentam-se os dados solicitados no item II da norma técnica, 

referente a Conceitos obtidos pela IES nas avaliações externas institucionais e de 

curso. 

- Administração – Bacharelado: conceito ENADE 3, CPC 3, CC s/c; Relações 

Internacionais – Bacharelado: conceito ENADE 3, CPC 3, CC s/c; Ciências Contábeis– 

Bacharelado: conceito ENADE 3, CPC 3, CC 4; Sistemas de Informação – 

Bacharelado: conceito ENADE 4, CPC 4, CC 4; Direito – Bacharelado: conceito 

ENADE 3, CPC 3, CC 4; História – Licenciatura: conceito ENADE 3, CPC 4, CC 4; 

Pedagogia – Licenciatura: conceito ENADE 2, CPC 3, CC 4; Engenharia de Produção – 

Bacharelado: conceito ENADE s/c, avaliação, CPC s/c, CC 3; Engenharia Civil – 

Bacharelado: conceito ENADE s/c, CPC s/c, CC 3. 

CI – Conceito Institucional – 4 no ano de 2016 

IGC – Índice Geral de Cursos – 3 no ano de 2015 

IGC Contínuo – 2,7627 no ano de 2015 

 

III. Projetos e processos de autoavaliação/evolução 

A autoavaliação focalizou, até 2013, as dez dimensões indicadas pelo Sinaes: (1) 

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; (2) Políticas para o ensino, a 

pesquisa, a extensão; (3) Responsabilidade Social da Instituição; (4) Comunicação com 

a sociedade; (5) Políticas de Pessoal; (6) Organização e Gestão da Instituição; (7) 

Infraestrutura física; (8) Planejamento e avaliação; (9) Políticas de atendimento aos 

discentes; (10) Sustentabilidade financeira. 

Em 2014, a Autoavaliação orientou-se pelos 5 eixos definidos no regulatório do 

Sinaes, Conaes, Inep, Daes, publicado em janeiro de 2014, aglutinando as dez 

dimensões anteriores em cinco eixos avaliativos. 
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Em 2013, para a obtenção de dados dos alunos, foi utilizado o Programa 

PROAVI, com ampla investigação de níveis de satisfação com os Cursos e com a 

Instituição. 

Em 2014, além do PROAVI, foram empregados, para a avaliação dos 

professores e funcionários o instrumento de Clima Organizacional, a ser aplicado 

bianualmente. A última aplicação foi em 2016 e a próxima será em 2018. 

Também alunos egressos responderam a questionário submetido a tratamento 

estatístico informatizado, assim como pessoas da comunidade externa/sociedade civil 

organizada.  

 

IV. Divulgação de um resumo dos relatórios da CPA, desde 2010, e análise 

sintética dos resultados 

As análises sintéticas dos resultados da Autoavaliação, considerando-se os 

Relatórios desde 2010, podem ser feitas nos termos que se seguem. 

Observa-se um bom nível de satisfação dos alunos com o desenvolvimento dos 

Cursos, com as metodologias adotadas, com o conteúdo desenvolvido, com a relação 

com os professores, com a infraestrutura institucional, com a limpeza e manutenção das 

salas de aula, com a conservação e manutenção das demais instalações, e com as 

condições de acessibilidade aos ambientes da escola. 

Os níveis menores de satisfação dos alunos têm sido localizados nas 

oportunidades de estágio remunerado, participação nos Conselhos e oportunidades de 

monitoria.   

Embora com bom nível de satisfação relativo a conteúdo, metodologia e relação 

professor-aluno nesses anos, predominando uma faixa de 90% os resultados 

recomendam a continuidade de orientações aos docentes nos aspectos de metodologias 

ativas, dinâmicas de ensino, envolvimento dos alunos em propostas de trabalho, uso de 

tecnologias, implementação de práticas de currículo, integrado, propiciando integração e 

diálogo entre as disciplinas.  

Quanto à avaliação dos Professores, tem sido mantida a predominância de níveis 

de satisfação com o ambiente, as relações, as orientações, com sua valorização 

acadêmica. 
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Quanto aos funcionários, também tem se mantido a predominância de satisfação 

com o ambiente, condições de trabalho, apoio e orientações. Os menores índices 

encontram-se em salários e benefícios.  

Quanto aos alunos egressos, também tem se mantido a predominância de níveis 

bons de satisfação com os Cursos que realizaram e, em 2015 e 2017, níveis regulares 

relativos às dificuldades de acesso ao mercado de trabalho. 

Vale reafirmar, nesta análise sintética dos Relatórios, que a Biblioteca De La 

Salle tem se destacado nos níveis de satisfação, em todas as Autoavaliações realizadas 

pela CPA, numa frequência em torno de 90%, assim como em relação às condições de 

acessibilidade aos ambientes institucionais. Essa frequência tem sido constante nas 

avaliações da infraestrutura, observando-se, ainda, o bom nível de satisfação com a 

limpeza e a iluminação das salas de aula e dos demais espaços dos serviços da IES, 

sendo ressaltada também a satisfação com o Centro Tecnológico e laboratórios. 

A divulgação dos resultados da Autoavaliação tem sido feita de vários modos: 

colocação do Relatório no site institucional, de resultados das avaliações na Sala dos 

Professores, informações nos elevadores, comunicação aos alunos pelas Coordenações. 

Quanto os Relatórios, têm sido entregues ao Reitor e ao Núcleo de Educação Superior 

da Província La Salle. Os relatórios ficam à disposição na Sala dos Professores, na 

Biblioteca e na Sala da CPA.  

 

V. Planos de melhorias 

A partir dos processos avaliativos têm contemplado a ampliação dos espaços, 

incluindo o do Centro Tecnológico, dos recursos de laboratórios, dos espaços de 

convivências dos alunos, assim como melhoria das cantinas, construção de um 

restaurante e a atenção à oferta de serviços de monitoria, à oferta de estágios, a 

oportunidades de participação estudantil em projetos de iniciação científica e em 

atividades que estimulem a pesquisa. 

Quanto ao conceito social e relação com a comunidade, a IES propõe-se a: 

- ser percebida como uma Rede de Educação Superior que promove formação de 

qualidade e o desenvolvimento integral da pessoa, mantendo o bom nível acadêmico e 

social de seus cursos, suas atividades, suas produções, sua missão e responsabilidade 

sociopedagógica. 
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Quanto às perspectivas de sustentabilidade econômico-financeira, a IES 

propõe-se a: 

- continuar garantindo a sustentabilidade econômico-financeira; 

- ampliar e diversificar as fontes de recurso; 

- assegurar a sustentabilidade de cada serviço prestado. 

- dar continuidade ao Balance Score Card.  

Quanto às perspectivas de processos internos, a IES propõe-se a: 

- consolidar os convênios com finalidade de estágio e de internacionalização; 

- aprimorar os processos de gestão; 

- intensificar a geração de conhecimento e inovação. 

Quanto às perspectivas de conhecimento e competência, a IES propõe-se a: 

- garantir a atualização do corpo docente e técnico-administrativo, mantendo, 

periodicamente, um processo de formação continuada. 

 

VI. Processos de gestão, evidenciando as trajetórias de melhorias da IES, 

associadas à autoavaliação 

A relação entre processos de gestão, processo de avaliação interna e externa e a 

trajetória de melhorias institucionais e alcance dos objetivos propostos no PDI, 

sintetizam-se nos aspectos que se apresentam a seguir: 

 No primeiro aspecto, reafirma-se o número crescente de alunos e a 

significativa oferta de Cursos, Projetos, atividades acadêmicas.  

 Destaca-se, também, o incremento da formação docente continuada, a partir de 

orientações didático-pedagógicas, com atenção a metodologias ativas, a princípios de 

dinamização das aulas, a fundamentos do processo pedagógico, ao currículo integrado, 

associando aportes das disciplinas e a fundamentos de João Batista de La Salle, que 

definem a identidade das escolas e IES de inspiração lassaliana. 

 Nessa mesma perspectiva, e com fundamento no humanismo cristão e no 

realismo pedagógico, mantém-se o Colégio La Salle do Rio de Janeiro que atende a cem 

crianças de famílias de baixa renda, oferecendo-lhes educação infantil de qualidade e 

condições de estudo, através da oferta de alimentação, uniforme, material didático. 

 Destaca-se, ainda, a construção de novos espaços na Instituição, conforme são 

informados no Eixo 5 do Relatório geral, propiciando melhor funcionamento dos 
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serviços e melhor atendimento a alunos e à Comunidade Externa, destacando-se a 

implantação do Centro Tecnológico e expressivos recursos dos laboratórios.  

 É oportuno, ainda, mencionar, como avanço institucional, a produção da 

Revista científica Conhecimento & Diversidade, avaliada pelo Qualis CAPES e de 

trânsito nacional e internacional, havendo também outras revistas com produções 

específicas dos Cursos. 

 

VII. Demonstração de evolução institucional 

Além das melhorias apontadas neste Relatório, destacam-se: 

- a passagem do nível de Instituto de Educação ao de Centro Universitário; 

- a construção de novos espaços e aquisição de equipamentos para a melhor 

implementação dos novos Cursos de Engenharias, prevendo-se, em 2018, a implantação 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo; 

- o crescente número de alunos; 

- o prosseguimento da formação continuada de docentes e funcionários, com 

orientações de interesse do aperfeiçoamento do trabalho; 

- o incentivo à produção acadêmica dos professores e sua gradação crescente; 

- a melhoria de processos de comunicação com a sociedade, a manutenção da 

Ouvidoria e o aperfeiçoamento do site e suas informações à comunidade interna e 

externa; 

- o crescente número de visitas e intercâmbios internacionais; 

- a ampliação de convênios com empresas e de oportunidades de estágio 

acadêmico e profissional; 

- a atenção à Missão, Visão e responsabilidade social da IES, incluindo a ênfase 

nos fundamentos de La Salle, que expressam a identidade do Centro Universitário e de 

toda a rede mundial de escolas e IES Lassalistas; 

- a atenção à acessibilidade de pessoas cegas, e nesse sentido, aos pisos 

podotáteis, a cadeirantes, com rampas de acesso, e a surdos, com atenção à linguagem 

de sinais e a docente capaz de entendê-la e praticá-la, assim como o sistema de voz nos 

elevadores; 

- a atenção à economia de água e luz e a recursos que a favorecem. 
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DADOS INSTITUCIONAIS GLOBAIS REFERIDOS AO PDI, E A DIVERSOS 

EIXOS AVALIATIVOS, COMUNS NO TRIÊNIO 
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

Os seguintes os procedimentos de divulgação dos resultados foram, em 2015, 

2016 e 2017, os seguintes: 

1 – A Coordenadora da CPA entregou, formalmente, ao Reitor, o Relatório de 

Autoavaliação. Essa entrega foi fotografada e colocada no site e no circuito interno da 

televisão institucional, para divulgação a toda a comunidade, incluindo alunos, docentes 

e funcionários. 

2 – O Relatório da CPA foi colocado na sala da CPA, na Sala dos Professores e 

na Biblioteca, ficando disponibilizado para leitura.  

3 – A Presidente da CPA ficou também à disposição de todos, alunos, 

professores e funcionários, para diálogo, esclarecimentos e opiniões, bastando que os 

interessados agendassem um encontro por email.  

4 – Houve divulgação dos resultados no site institucional, nas reuniões do 

Conselho Superior/CONSUP e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CONSEPE. 

5 – Informações gerais sobre os resultados foram colocadas no site, no circuito 

interno da televisão institucional e uma síntese nos elevadores. 

6 – Os Coordenadores enviaram os resultados aos alunos, utilizando a 

comunicação por grupos. 
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ANÁLISE GLOBAL SINTÉTICA DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO DOS 

ALUNOS POR ANO/2015, 2016, 2017 E ELEMENTOS COMPARATIVOS DE 

RESULTADOS 

 

2015 

Alunos em curso 

Total de respondentes – 1.624 

Percentual de satisfação Eixo IES – 97,78% 

Percentual de satisfação Eixo Curso – 97,75% 

Maior percentual de insatisfação foi referente a espaços para os estudantes 

realizarem estágio remunerado. 

 

Alunos egressos 

Quantidade de respondentes – 16 

A análise foi feita por níveis: bom, regular e fraco, predominando o nível bom 

no Eixo IES e no Eixo Curso e o nível regular no item referente ao acesso ao mercado 

de trabalho. 

 

2016 

Alunos em curso 

Total de respondentes – 1.163 

Percentual de satisfação Eixo IES – 96% 

Percentual de satisfação Eixo Curso – 94% 

Maior percentual de insatisfação foi referente a espaços para os estudantes 

realizarem estágio remunerado. 

 

Alunos egressos 

Total de respondentes – 102 
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A análise foi feita por níveis: insatisfeito, satisfeito e muito satisfeito, 

predominando os níveis satisfeito e muito satisfeito no Eixo IES e no Eixo Curso, com 

índices de insatisfação na faixa de 3% a 9% no Eixo Curso. 

 

Comunidade externa 

Total de respondentes – 30 

Os percentuais foram 100% em nível excelente para o Núcleo de Arte e Cultura, 

a imagem social da IES, contribuições sociais e culturais e 92,5% em nível regular para 

comunicação com pessoas da comunidade. 

 

2017 

Alunos em curso 

Total de respondentes – 1.569 

Percentual geral de satisfação Eixo IES – 98,5% 

Percentual de satisfação Eixo Curso – 94,2% 

As insatisfações localizaram-se em serviços de monitoria, participação em 

Conselhos/Órgãos Colegiados e oportunidades de Iniciação Científica. 

 

Alunos egressos 

Total de respondentes – 114 

A análise foi feita por cálculo percentual, sobre níveis bom, regular e fraco de 

satisfação, predominando, com 91,2%, o nível bom quanto ao curso realizado, 

apresentando-se insatisfações em no caso da contribuição dos cursos ao acesso ao 

mercado de trabalho. 

 

Comunidade externa 

Total de respondentes – 10 no caso de contribuições sociais e culturais e dos 

eventos oferecidos pela IES e 9 para conceito social. 

Os percentuais foram 100% em nível ótimo para contribuições educacionais e 

culturais da IES e para eventos oferecidos. Quanto ao conceito social, os percentuais 

foram 66,7% em nível ótimo e 33,3% em nível bom. 
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Elementos comparativos de resultados de 2015, 2016, 2017: destaque de aspectos 

 

Alunos em curso 

Destacam-se percentuais de 96% a 98,5% no Eixo IES e 94% a 95,75% no Eixo 

Curso, apresentando-se níveis de insatisfação quanto a espaços para os estudantes 

realizarem estágio remunerado em 2015 e 2016 e serviços de monitoria, em 2017. 

 

Alunos egressos 

Predominaram níveis satisfatórios, no Eixo IES e no Eixo Curso, apresentando-

se índices regulares de insatisfação em 2015, localizados nas contribuições dos cursos 

ao acesso ao mercado de trabalho, em 2016, localizados nos estudantes realizarem 

estágio remunerado e em 2017 voltando, como em 2015, insatisfação quanto à 

contribuição dos cursos ao acesso ao mercado de trabalho. 

 

Avaliação da Comunidade Externa feita em 2016 e 2017 

A avaliação da Comunidade Externa teve, em comum, nos anos de 2016 e 2017, 

avaliações positivas quanto às contribuições da IES e seu conceito social. 
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PLANO DE AÇÃO PARA 2018 E METAS ESTRATÉGICAS 2018-2022 

Vale lembrar, inicialmente, que o Centro Universitário La Salle do Rio de 

Janeiro estabeleceu, além do Plano de Ação para 2018, uma série de metas para 2018 a 

2022, referentes a ações estratégicas no sentido do desenvolvimento institucional, tendo 

como uma das referências o PDI. 

 

Plano de ação para 2018 

1 – Consolidação da atenção a estágios, monitorias e acesso ao mercado de 

trabalho, assim como a solicitações de docentes e funcionários, como também a atenção 

a níveis de evasão, embora haja efeitos externos à IES que refletem em dificuldades 

financeiras e necessidade de trabalho dos alunos nos horários dos cursos. Essas questões 

recomendam ainda a atenção à Educação à Distância, que será gerida pela Universidade 

de Canoas; 

2 – Incremento do número de projetos de pesquisa, inovação, empreendedorismo 

e responsabilidade social; 

3 – Aumento de convênios e parcerias científicas, tecnológicas e sociais; 

4 – Estímulo aos alunos no sentido de participarem de atividades com as IES 

Lassalistas no Brasil e no Mundo; 

5 – Consolidação de ações de acompanhamento dos egressos; 

6 – Obtenção de um mínimo de CPC 4 em todos os cursos de graduação; 

7 – Aprimoramento dos processos operacionais e de gestão; 

8 – Elaboração de projetos de novos cursos de extensão universitária; 

9 – Atenção permanente à acessibilidade de cegos, surdos e cadeirantes. 
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EIXO 2 

 

MISSÃO SOCIAL E DE DESENVOLVIMENTO DA IES 

Confirma-se, neste Relatório, que a missão do Centro Universitário La Salle, RJ 

orienta-se pelo compromisso de qualidade acadêmica e social, oferecendo ensino, 

pesquisa e extensão com esse mesmo compromisso, procurando contribuir com seus 

serviços à comunidade, com atenção especial a alunos em situação de pobreza. Volta-se 

a ressaltar que essa atenção é pautada nos fundamentos lassalistas e na obra original de 

João Batista de La Salle (fsc), cuja proposta destinou-se à emancipação social das 

camadas que viviam em situação de extrema pobreza. 

Acrescenta-se à Missão Social o Projeto de Acessibilidade, Educação Inclusiva e 

Proteção Ambiental, em que se contemplam aspectos atuais de atendimento a alunos 

portadores de necessidades especiais, assim como cuidados com o ambiente, incluindo 

preservação da água e da luz, recomendando-se que Coordenações e Docentes orientem 

os alunos nesses processos. A acessibilidade também tem um Comissão específica. Os 

pisos táteis para acesso de cegos e a atenção a meios de acesso ao conhecimento por 

surdos, incluindo professor específico que domine a linguagem dos sinais e sistema de 

voz nos elevadores são exemplos dessa atenção. 

Quanto ao Plano de Desenvolvimento Institucional e ao Plano Estratégico, estão 

cumprindo a Missão de refletir os interesses da comunidade acadêmica e da comunidade 

externa, preservando a qualidade e atualidade da formação profissional, com melhorias 

dos Cursos, a exemplo de Sistemas de Informação e das Engenharias, que ampliaram 

seus espaços e laboratórios. 
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EVOLUÇÃO DE MATRÍCULAS POR SEMESTRE DO 1º/2013 AO 2º/2017 

CURSOS* GRD131 GRD132 GRD141 GRD142 GRD151 GRD152 

Administração 591 553 602 630 613 624 

Ciências Contábeis 309 308 310 323 313 303 

Direito 590 583 640 632 682 657 

Engenharia Civil 0 0 84 116 175 175 

Engenharia de Produção 88 107 168 212 262 251 

História 118 89 101 82 99 83 

Pedagogia 179 141 173 124 171 131 

Relações Internacionais 261 244 262 258 260 236 

Sistemas de Informação 257 261 306 302 330 324 

Total 2393 2286 2646 2679 2905 2784 

 

CURSOS* GRD161 GRD162 GRD171 GRD172 

Administração 582 551 527 476 

Ciências Contábeis 316 289 276 256 

Direito 705 658 663 646 

Engenharia Civil 200 195 191 193 

Engenharia de Produção 274 281 289 281 

História 78 73 99 81 

Pedagogia 137 131 148 102 

Relações Internacionais 239 206 202 180 

Sistemas de Informação 323 282 303 286 

Total 2854 2666 2698 2501 

FONTE: TOTVS 
05/01/2018 
 



29 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO: REAFIRMAÇÃO E 

CONSOLIDAÇÃO DE PRINCÍPIOS E SERVIÇOS 

Mantém-se e consolida-se em 2015, 2016 e 2017 a responsabilidade social 

assumida pelo Unilasalle, chegando em, 2016, a ganhar da Mantenedora, o selo que 

registra essa responsabilidade. Assim, o Centro Universitário, por meio de sua 

Mantenedora e de sua Reitoria, entende que a responsabilidade social é inerente a todo 

cidadão e organização institucional. No entanto, em uma instituição católica e 

comunitária, como se define o Centro Universitário, a responsabilidade social constitui 

elemento fortalecedor de sua identidade. Dessa forma, orientado por um elevado 

espírito humanista e cristão, e cumprindo sua Missão Institucional, o Centro 

Universitário se revitaliza para dar mais impulso às ações voltadas para a formação de 

profissionais conscientes e atuantes no desenvolvimento da sociedade. A instituição 

reafirma seu compromisso social, por meio de ações coordenadas e estimuladas pela 

Associação Brasileira de Educadores Lassalistas (ABEL), Mantenedora do Centro. 

 

Responsabilidade educacional 

Os beneficiários socioeducacionais dos programas, projetos e serviços 

assistenciais do Centro Universitário são destinados a famílias em situação de 

vulnerabilidade social, incluindo alunos com dificuldades financeiras para ingresso no 

sistema de educação infantil, propiciando-lhes a oportunidade de participar da Escola La 

Salle do Rio de Janeiro. Da mesma forma, colaboradores (docentes e funcionários) que 

desejam fazer outros cursos, além do próprio de sua formação, têm gratuidade.  

Assim, é significativa a dimensão de pessoas que se beneficiam cotidianamente 

dos programas, projetos e serviços assistenciais que envolvem professores, alunos e 

colaboradores, a partir de diferentes eixos de atuação: Educação, Saúde, Assistência 

Social, Meio Ambiente e Direitos dos cidadãos. 

 

Exemplos de serviços 

Esse nível de responsabilidade se traduz em serviços como:  

 Assistência jurídica e contábil à comunidade; 

 Programa de escolaridade e inclusão digital; 
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 Serviços Assistenciais em Educação Infantil por meio da Escola La Salle do 

Rio de Janeiro. 

Vale lembrar que no dia 18 de julho de 2009, a Associação Brasileira de 

Educadores Lassalistas (ABEL) inaugurou esta relevante obra social em Niterói, RJ, 

cujo nome, à época era Centro Educativo e de Promoção La Salle (CEPLAS), hoje 

Colégio La Salle do Rio de Janeiro, uma escola de Educação Infantil para crianças de 03 

a 06 anos de idade, residentes no entorno da Instituição, nos bairros de Santa Rosa, Pé 

Pequeno e Bairro de Fátima.  

Vale, ainda, novamente lembrar que o Colégio La Salle fornece estudo, 

uniforme, alimentação (café da manhã, almoço e lanche) e material escolar gratuito para 

todas as crianças matriculadas. Além disso, orienta os responsáveis pelos alunos sobre 

higiene e economia doméstica, por meio de palestras e orientação psicopedagógica. 

A obra, situada à Rua Gastão Gonçalves, 113, tem espaço para crianças em 

regime de tempo integral. A Escola La Salle do Rio de Janeiro tem dois andares com 

quatro salas de aula, uma sala de jogos e uma sala de multimeios, totalmente 

climatizadas, cozinha, refeitório e espaço para lazer. 

A equipe docente conta com professoras habilitadas para o exercício em 

Educação Infantil. 

 

Convênios 

O Centro Universitário La Salle - RJ mantém convênio com várias empresas 

públicas e privadas, para estágio dos alunos. A Pró-Reitoria de Desenvolvimento tem 

uma ampla relação desses convênios. 

 

Prospecção da assistência social 

O Setor de Serviço e Assistência Social tem a finalidade de assessorar a 

administração do Centro Universitário em questões relacionadas à filantropia e seus 

programas sociais. A ação social da Instituição atua nos eixos da educação, assistência 

social e direitos do cidadão. O objetivo da ação social para os próximos anos é dar 

continuidade e fortalecer a prestação de serviços, programas e projetos, tendo em vista a 

missão e os valores institucionais. 
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CURSOS DE GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

 

EIXO 2 

 

DADOS DE INTERCIONALIZAÇÃO 

 

 

Dados 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Alunos da instituição envolvidos em 

atividades internacionais 

(intercâmbios, viagens acadêmicas, 

programas da IALU) 

 

 

25 

 

 

18 

 

 

10 

 

Projetos em parcerias com outras 

instituições La Salle no exterior 

(congressos, encontros, cursos) 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

5 

 

Alunos estrangeiros recebidos 

 

5 

 

2 

 

7 
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DADOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

 2015 2016 2017 

Alunos da instituição 

envolvidos em atividades 

internacionais 

(intercâmbios, viagens 

acadêmicas, programas da 

IALU): 

25 18 10 

Projetos em parcerias com 

outras instituições La 

Salle no exterior 

(congressos, encontros, 

cursos): 

5 4 5 

Alunos estrangeiros 

recebidos: 
5 2 7 
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RECURSOS DE ACESSIBILIDADE PARA CEGOS, SURDOS E 

CADEIRANTES 

Dando continuidade ao plano de acessibilidade, de acordo com a NBR 

9050/2004, da ABNT, na Lei N⁰ 10.098/2000, nos decretos N⁰ 5.296/2004, N⁰ 

6.949/2009, na Portaria 3.284/2003, observa-se que a instituição ampliou no ano de 

2017: 

- A colocação das placas em braile, que já estão afixadas em locais adequados; 

 - Móveis adequados para pessoas com deficiência e obesas;  

- A Instituição, entrou em contato com as Empresas Atlas e Thissem e aprovou 

um orçamento para instalação da comunicação de sinalização sonora nos elevadores.  

Esse trabalho já foi realizado e está em pleno funcionamento;  

- Houve demarcação de espaços reservados para usuários de cadeiras de rodas e 

deficientes; 

- Tem sido implementado Curso de Libras para funcionários;  

- Foram também utilizados teclados Adaptados com Braille e Bv 8471USB, com 

letras brancas e teclas pretas; 

- Mesas e bancadas foram adaptadas para cadeirantes; 

- Houve instalação dos programas DOSVOX e NVDA em mais de seis 

computadores, por laboratório;  

- Todos os Parâmetros antropométricos foram revistos e adaptados segundo a 

ABNT NBR 9050:2004, e houve atualização de acordo com a os parâmetros 

estabelecidos na NBR 9050, que compreende a instrumentalização necessária para que 

qualquer indivíduo possa se adaptar às condições ambientais do espaço edificado, visto 

que o conforto e a funcionalidade devem acomodar níveis de segurança ajustáveis a 

diferentes habilidades, abrangendo a minimização de estresse, seja ele pelo esforço 

físico, pelo movimento ou pela percepção sensorial.  

1) Ampliação dos espaços institucionais, como os do Centro Tecnológico;  

2) Nova capela; novas cantinas, renovação do cardápio;  

3) Ampliação significativa do acervo da Biblioteca De La Salle; 

4) Melhorias na acessibilidade, como a dos pisos podotáteis, para cegos, rampas para 

cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção, recurso de voz nos elevadores 

para cegos; 
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5) Preservação ambiental, com recursos de reaproveitamento e economia da água e 

economia de luz, havendo um grupo específico de estudos e um projeto específico 

de acessibilidade e preservação ambiental; 

6) Atenção à diversidade e respeito às diferenças, que é objeto de lei específica da 

educação superior (Lei 10558 de 3/11/2002), uma das motivações da Revista 

Conhecimento & Diversidade, que acolhe diversas epistemologias, argumentos, 

posições teóricas, ideias e propostas;  

7) Continuidade da formação continuada de docentes e funcionários;  

8) Implementação de novas metodologias de ensino, com atenção ao protagonismo dos 

alunos em seu processo de aprendizagem e ao currículo integrado, que favorece o 

diálogo entre as disciplinas; 

9) Acréscimo no número de estágios e monitoria. 
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EIXO 3 

 

POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 

O Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro adota um projeto político-

pedagógico global, cujas diretrizes servem de referencial para a elaboração dos projetos 

pedagógicos dos cursos de licenciatura e de bacharelado, assim como dos programas de 

pós-graduação, pesquisa e extensão. As diretrizes pedagógicas desse projeto 

institucional global também orientarão a concepção dos projetos pedagógicos 

específicos dos cursos de licenciatura e bacharelado, dos cursos tecnológicos e dos 

programas de pós-graduação, extensão e educação continuada a serem criados nos 

próximos anos.  

O projeto político-pedagógico global do Centro Universitário parte do 

pressuposto de que existe estreita interação entre educação, cultura e sociedade, entre 

políticas educacionais e políticas sociais, entre conhecimento científico e 

desenvolvimento sustentável. Nesse conjunto de interações, mantém-se a concepção da 

finalidade da educação e dos objetivos do ensino superior. A escola e a universidade são 

concebidas, assim, como instâncias sociais por excelência para a promoção humana em 

suas dimensões econômica, política, cultural e espiritual. É nesse sentido que se 

formulam as diretrizes pedagógicas da instituição de ensino superior, que se inserem no 

contexto concreto da realidade econômica, política e cultural do Brasil. A partir desse 

posicionamento, é possível conceber a educação como construtora da cidadania e da 

democracia. 

A IES assume, assim, um compromisso ético de utilizar o conhecimento como 

instrumento para a construção da cidadania e a promoção da qualidade de vida humana, 

alicerçada na conjunção dos princípios de liberdade individual e equidade social. 

Portanto, liberdade e equidade, respeito à natureza e à dignidade humana, cidadania e 

participação na vida social são requisitos essenciais da democracia. Para os cristãos, são 

também exigências evangélicas. 

O ponto de partida do Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro é a 

própria finalidade da educação, concebida como instância social responsável pela 
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formação integral do ser humano como cidadão e membro ativo da sociedade brasileira 

e participante de uma forma de cidadania planetária. 

 As atividades de ensino, pesquisa e extensão do Centro Universitário têm, 

assim, um caráter essencialmente formativo e cultural, visando a incorporação de 

valores e práticas que facilitem a inserção de seus participantes na sociedade 

contemporânea e possibilitem o pleno exercício da cidadania. Para maximizar a inserção 

social de professores, pessoal técnico-administrativo e estudantes, a instituição de 

ensino superior fomenta a integração multidisciplinar e o trabalho como elementos 

formadores; procura levar os estudantes a desenvolver consciência crítica de seu próprio 

itinerário formativo e de sua responsabilidade social; estimula a emergência de uma 

ética construtiva das relações sociais entre dirigentes, professores, alunos, funcionários 

técnico-administrativos e a comunidade; e valoriza a potencialidade do ser humano e a 

complexidade da própria condição humana e das condições sociais e culturais no 

processo educacional.  

No cotidiano do processo educacional, o Centro Universitário La Salle do Rio de 

Janeiro adota as seguintes estratégias: a articulação entre teoria e prática, a pesquisa 

científica; integração entre ensino e aprendizagem, através de uma metodologia ativa 

que preconiza o aprender a aprender; a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade; 

articulação entre atividades de graduação e pós-graduação; indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, como pontos de partida e de chegada do processo de 

construção e democratização do conhecimento. Além dessas estratégias, na elaboração 

dos projetos pedagógicos dos cursos que integram o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), levou em conta as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Educação e pelo Ministério da Educação - MEC.  

Os Coordenadores dos Cursos são responsáveis pela implementação dos 

respectivos projetos pedagógicos. Cabe destacar que os cursos de licenciatura e 

bacharelado, em seu conjunto, deverão sempre englobar, de forma integrada, os 

programas de formação profissional. 

Em resumo, os projetos pedagógicos das unidades acadêmicas e cursos em 

funcionamento, assim como dos cursos a serem criados nos próximos anos, serão 

elaborados de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação e da 

Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e, quando for o caso, em 
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consonância com as orientações das correspondentes Ordens ou Conselhos 

Profissionais.  

É ainda importante ressaltar aqui que, acima do preparo técnico para o exercício 

da profissão, os projetos específicos dos cursos de graduação e programas de pós-

graduação são concebidos à luz do projeto político-pedagógico global do Centro 

Universitário La Salle do Rio de Janeiro, que adota uma política de promoção humana e 

transformação social. Essa política orienta as atividades de formação dos profissionais 

nos distintos campos do conhecimento e da atividade humana, incluindo a formação dos 

educadores, em uma perspectiva holística que considera a globalidade das relações 

econômicas, políticas e culturais da sociedade contemporânea. É a partir desse 

posicionamento que o Centro Universitário concebe a educação e o ensino superior, em 

particular, como instâncias na construção da cidadania e da democracia. 

A preparação dos projetos pedagógicos dos cursos em funcionamento e dos 

futuros cursos é de responsabilidade do Conselho de Gestão do Centro Universitário, 

contando com a participação da Assessoria Pedagógica dos Cursos de Graduação, dos 

Coordenadores de Cursos e membros do corpo docente, isto é, o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE). 

Para materializar suas diretrizes pedagógicas, o Centro Universitário La Salle do 

Rio de Janeiro poderá desenvolver as seguintes ações: 

a) realização de cursos plenos em nível de graduação e cursos de pós-graduação nas 

unidades acadêmicas aprovadas pelo Ministério da Educação; 

b) realização de cursos de educação à distância e semipresenciais, dentro das normas e 

limites aprovados pela Mantenedora e pelos órgãos governamentais 

correspondentes; 

c) realização de cursos, seminários e conferências de atualização e aperfeiçoamento 

profissional, em distintas áreas do conhecimento científico e tecnológico, e da 

atividade literária, artística e cultural; 

d) fomento e realização de projetos de pesquisa e publicação de estudos nos vários 

campos da educação, ciência e cultura; 

e) realização de atividades de extensão e apoio a eventos organizados pela e para a 

comunidade local;  
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f) desenvolvimento de programas de formação continuada do corpo docente e de seu 

pessoal técnico e administrativo; 

g) realização de programas de valorização e apoio à produção cultural local, regional, 

e de intercâmbio nacional e internacional; 

h) ampliação e melhoria dos espaços físicos da IES. 

i) apoio à Revista acadêmica Conhecimento & Diversidade, avaliada pelo 

Qualis/CAPES, que agrega artigos de pesquisadores nacionais e internacionais, e 

apoio a revistas específicas dos Cursos. 
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COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Comunicação externa 

A comunicação externa da UNILASALLE-RJ é parte essencial de todo trabalho 

de comunicação; o planejamento e as estratégias são baseados num detalhado 

diagnóstico que define e avalia a real necessidade do nosso cliente. Este trabalho tem 

por objetivo, também, identificar como e onde a comunicação de nossa instituição deve 

atuar, ajustando linguagens, diretrizes e oportunidades. 

O trabalho de comunicação externa de nossa instituição, no primeiro momento, 

foi voltado para dar visibilidade e difusão da marca, isto é, torná-la conhecida e, 

principalmente, criar uma identificação entre nossa marca e nossos potenciais alunos-

clientes. 

Para tanto, utiliza-se uma campanha com amplitude regional, focada na tradição, 

qualidade e infraestrutura da IES. 

Com o objetivo de aperfeiçoar o Plano de Comunicação, foram traçados 

objetivos que, através das questões abaixo, precisam ser respondidos, para delinear 

novas estratégias:  

 medir, com precisão, se os meios e veículos utilizados atualmente são eficientes; 

 verificar como a comunicação externa está contribuindo para transmitir os objetivos 

institucionais aos colaboradores e alunos; 

 verificar como a comunicação externa estimula as ações e os comportamentos 

esperados de cada um;  

 verificar como a comunicação externa alavanca resultados. 

 

Comunicação interna 

A Comunicação Interna reforça a instrução profissional, auxilia o desempenho 

da área de Recursos Humanos, serve como ferramenta de “endomarketing”, além de 

desenvolver talentos e fortalecer o vínculo do colaborador e do aluno com a instituição.  

Um programa consistente de comunicação evita desvios de informação, cria uma 

cadeia de responsabilidades e capacita colaboradores e alunos como multiplicadores 

conscientes dos princípios e dos objetivos da instituição. Eles são essenciais para as 

instituições desenvolverem suas ações de responsabilidade social. Trabalha-se no intuito 
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de criar canais específicos, identificados com as demandas de cada público em 

particular, estimulando o diálogo e caminhando para uma verdadeira gestão de 

informações e conhecimentos. 

O processo de estabelecimento de uma Comunicação Interna transparente, ágil e 

participativa inclui: identificação do perfil do público interno; construção de uma rede 

de canais que garantam a eficiência da comunicação; definição de mensagens-chave e 

posicionamentos da instituição; formalização de mecanismos e práticas de “feedback”.  

Integrar discursos, unificar posicionamentos e compartilhar informações entre os 

diversos públicos corporativos – internos e externos – compõem a tríade da 

Comunicação eficaz. O “Endomarketing” destaca-se como ferramenta estratégica nesse 

processo de comunicação integrada. Compreende ações dirigidas ao público interno.  

 

Ações: 

 Sistema de TV Interna da IES 

 Meios Digitais – portais -  enews – Intranet  

 Hot Site dos Cursos  

 Quadro de Avisos e Murais 

 Caixa de Sugestões 

 Meios Impressos: memorando, ofício, circular, carta, telegrama. 

 Resolução: as decisões dos colegiados superiores são formalizadas por resoluções e 

amplamente divulgadas. 

 



41 

 

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

Quanto às políticas de atendimento aos discentes, o Centro Universitário La 

Salle do Rio de Janeiro – UNILASALLE/RJ adota acompanhamento acadêmico, 

programas de nivelamento, atendimento psicopedagógico, programas de formação 

extraclasse, de apoio e incentivo para alunos carentes (como bolsas de estudo e outras 

formas de gratuidade), estágios externos, intercâmbio nacional e internacional, 

encaminhamento profissional, acompanhamento de egressos e programas de iniciação 

científica. 

Uma participação mais efetiva e meritória de discentes nas atividades 

acadêmicas se operacionaliza através da Monitoria. A Instituição estabelece um 

programa sistemático de Monitoria, que valoriza o desempenho acadêmico e reconhece 

a contribuição intelectual dos monitores.  

O apoio psicopedagógico é um espaço institucional, denominado Projeto NAPE, 

que significa Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Estudante, sob a orientação de um 

professor com doutorado e com formação em psicopedagogia. O projeto objetiva criar 

um espaço de acolhimento, escuta e análise das questões que eventualmente interfiram 

no desempenho acadêmico dos alunos, estimulando o diálogo e a reflexão. 

Em termos de encaminhamento profissional, a IES oferece apoio aos discentes, 

por meio da Empresa Junior, Escritório de Práticas Contábeis e da Central de estágios, 

através de Convênios com empresas, instituições públicas e ONGs, assim como pela 

realização de palestras e eventos. 

Em relação à participação em eventos, dá-se apoio aos alunos por meio da 

Portaria 29/2015 que define diretrizes para o custeio de despesas relacionadas à 

participação em eventos acadêmicos de Ensino, Pesquisa e Extensão do 

UNILASALLE/RJ, conforme discriminado nas normas internas. 

O Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro - UNILASALLE -RJ oferece 

aos seus alunos uma extensa programação cultural, por meio de exposições na Galeria 

La Salle, palestras, seminários, feiras, visitas técnicas e intercâmbios culturais. O espaço 

de convivência é agradável, com boa praça de alimentação e uma biblioteca 

devidamente equipada, acrescentando-se um novo prédio de laboratórios na área de 

tecnologia, com equipamentos de última geração. 
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O processo seletivo ocorre semestralmente. A instituição aderiu ao ingresso via 

Enem, Prouni e aplica provas classificatórias.  

Quanto ao acompanhamento de egressos, há um projeto de educação continuada, 

que inclui: palestras, cursos de extensão, visitas guiadas, pós-graduação e participação 

em um grupo eletrônico em redes sociais, visando o envio permanente de oportunidades 

profissionais e eventos. 
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A REVISTA CIENTÍFICA DE TRÂNSITO NACIONAL E INTERNACIONAL 

CONHECIMENTO & DIVERSIDADE, AVALIADA PELO QUALIS/CAPES 

A Revista Conhecimento & Diversidade é um relevante trabalho científico, de 

trânsito nacional e internacional, do Centro Universitário La Salle de Niterói, RJ / 

Unilasalle, e cada número recebe artigos de Programas Stricto Sensu, no Brasil e no 

exterior e circula também nesses programas, abrindo-se ainda a dossiês com Revistas 

desses Programas. 

Conhecimento & Diversidade é bem qualificada pela CAPES em várias áreas, 

como: Educação, Ensino, Psicologia, Direito, História, área Interdisciplinar e outras. 

A Revista caracteriza-se por ser multidisciplinar, acolhendo estudos de diversos 

campos de investigação, que tragam contribuições aos fundamentos e processos 

socioculturais e pedagógicos. Assim, autores e pesquisadores de diferentes áreas de 

conhecimento e cursos, assim como de países de língua portuguesa, espanhola, italiana, 

francesa e inglesa, encontram na Revista um espaço privilegiado para suas publicações.  

A periodicidade é semestral e cada número é publicado em forma online. São 

três números semestrais que acolhem uma diversidade de enfoques temáticos, a fim de 

ampliar, dessa forma, os vários ângulos, olhares e perspectivas das abordagens.  

Vale ressaltar que a importância de se aprofundarem as questões étnico-raciais, 

culturais, de condições físicas e mentais, de convicções religiosas e políticas, de 

nacionalidade, enfim, de todas as expressões da identidade dos seres humanos, em seus 

vários aspectos que constituem a diversidade social, equivale à importância 

sociopedagógica de formação para um mundo plural e mais humano, observando-se a 

necessidade de que o acolhimento, a qualificação e o respeito superem, nas relações 

sociais, processos discricionários de exclusão. 

A diversidade tem sido focalizada como um valor relevante à sociedade, à 

cultura, à educação, ao conhecimento. Desse modo, compreendê-la em suas várias 

manifestações, ideias, enfoques teóricos e temáticos, é essencial a pesquisadores e 

profissionais, em seus vários campos de formação e práticas.  

A análise da diversidade envolve questões paradigmáticas e conceituais, que 

requerem, sobretudo, ressignificações, especialmente no interesse de realçar o princípio 

de que, por direito e dever de cidadania, não se podem transformar diferenças em 

desigualdades. Nessa perspectiva, reafirma-se a importância do reconhecimento e 
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acolhimento da diversidade, em suas múltiplas expressões, inclusive aquelas referentes 

a estudos, áreas de conhecimento, ideias, conceitos, argumentações. É com essa 

proposta que Conhecimento & Diversidade publica artigos de diversas Instituições, 

Cursos, Países, Idiomas. 
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EIXO 4 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 A Associação Brasileira de Educadores Lassalistas (ABEL), Mantenedora do 

Centro Universitário La Salle, adota uma estratégia de gestão econômico-financeira 

fundamentada nos critérios de eficácia pedagógica e eficiência econômica, que 

presidem o planejamento e a gestão institucional. A eficiência econômica orienta o 

planejamento e o controle da receita e da despesa, à luz das necessidades de 

financiamento das atividades acadêmicas e a manutenção da infraestrutura física e 

tecnológica, visando a consecução dos objetivos sociais e educacionais do Centro. 

Nesse sentido, é usado o Balanced Scorecard.  

Além dos investimentos para construir a sede do Centro e instalar o seu 

mobiliário e equipamento, assim como para cobrir os gastos de seu funcionamento, a 

Mantenedora subscreve um Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com os 

alunos, com o objetivo de garantir a regularidade da oferta educacional e o atendimento 

dos padrões de qualidade definidos pela sua Missão Social e pelo Ministério da 

Educação.  

 

Previsão orçamentária e cronograma de execução 

O ciclo orçamentário do Centro Universitário La Salle-RJ é anual e nele são 

estabelecidas metas de gastos (investimentos, custos e despesas) e arrecadação. A base 

do orçamento é o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

As condições gerais de financiamento do Centro Universitário La Salle, RJ, por 

parte da Associação Brasileira de Educadores Lassalistas, incluindo suas fontes de 

receita e itens de despesa, estão previstas nos Projetos de Autorização dos Cursos.  

Observa-se uma preocupação por parte da instituição em planejar e executar uma 

proposta orçamentária e financeira em coerência com as políticas institucionais.  
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PRINCÍPIOS DE GESTÃO ACADÊMICA 

A gestão acadêmica inclui responsabilidades de natureza política, técnica e de 

apoio e desenvolvimento institucional.  

Com uma abordagem mais participativa do que autocrática, mais inclusiva e 

democrática do que restritiva e personalista, adota-se a gestão estratégica e o princípio 

de que todo/a coordenador/a é também um gestor/a, estimulando pessoas para que, 

coletivamente, alcancem objetivos comuns. Dessa forma, um gestor, como líder, 

procura ser reconhecido por: 

1. buscar oportunidades para inovar, tomar iniciativas e avançar processos; 

2. projetar formas de aperfeiçoamento institucional; 

3. incentivar ações e buscar colaboração; 

4. reconhecer a contribuição da comunidade e celebrar com os/as colegas as vitórias e 

sucessos, que são de todos; 

5. adotar uma abordagem propositiva e proativa. 

Os gestores do Centro Universitário dedicam especial atenção a parâmetros 

fundacionais que orientam a função gestora, a exemplo de: 

- consolidação dos fundamentos lassalistas que marcam a identidade 

institucional; 

- compreensão do contexto interno e externo, à luz desses fundamentos. 

O Centro Universitário La Salle, RJ dispõe de um conjunto de resoluções que 

orientam e auxiliam os gestores a tomarem decisões. Essas normas podem ser acessadas 

pela comunidade acadêmica para consultas e encaminhamento de solicitações. 
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EIXO 5 

 

INFRAESTRUTURA FÍSICA 

A expansão das atividades de ensino em todos os níveis tem exigido do Centro 

Universitário instalações que reflitam e reforcem a qualidade da Instituição. Assim, o 

aumento da necessidade de espaços físicos tem demandado uma constante avaliação da 

infraestrutura existente. Dessa forma, busca-se sempre readequação e revitalização dos 

espaços físicos, de forma a oferecer à comunidade acadêmica infraestrutura adequada 

para a realização das mais diversas atividades voltadas ao ensino-aprendizagem. Houve 

melhorias nos laboratórios, nos espaços de convivência, nas cantinas, acrescentando-se 

também um restaurante e uma sala para cabelo masculino e barba. 

Os prédios A e B e o novo Centro Tecnológico inaugurado em 2016 contam com 

uma infraestrutura avançada, incluindo a Biblioteca La Salle, com uma dimensão 

expressiva de espaço e acervo. Nas áreas de construção são distribuídos diversos 

auditórios, salas de projeção, salas de aulas e anfiteatros, galeria de arte, com 

disponibilidade de data show, televisores e vídeos, retroprojetores e outros 

equipamentos, salas de estudos, restaurante e cantinas. Há, também, laboratórios de 

Informática, de Física, Química, Eletrotécnica, Desenho, Robótica, Mecânica e de 

Tecnologia da Construção. Salas de multimídia e práticas diversas direcionadas aos 

diversos cursos, que são instalados e equipados com softwares atualizados que 

permitem ao aluno praticar as questões teóricas com recursos atuais e presentes no 

mercado de trabalho. Para suas atividades, o Centro Universitário La Salle, RJ 

disponibiliza ao usuário espaços, tanto específicos quanto compartilhados, em que se 

favorecem a interatividade e a integração na execução das variadas tarefas. 

Os prédios abrigam a Reitoria e os setores administrativos e pedagógicos. Os 

prédios contam com uma sala para professores, sala de reunião e salas de coordenações 

para cada curso. Todas as salas contêm mobiliário adequado, pertinente às funções. 
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DADOS ESPECÍFICOS DOS ANOS DE 2015, 2016 E 2017, REFERIDOS ÀS 

AVALIAÇÕES FEITAS POR ALUNOS EM CURSO, EGRESSOS E POR 

PESSOAS DA COMUNIDADE EXTERNA/SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 
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DADOS DE 2015 

 

AVALIAÇÃO GERAL DO CONJUNTO DOS CURSOS PELOS ALUNOS 

Os dados que se apresentam neste segmento do Relatório de Autoavaliação 

Institucional referente a 2015 foram calculados através do Programa de Avaliação 

Institucional/PROAVI.  

Foram avaliados 43 itens, sendo que 22 referem-se à Instituição e 21 referem-se 

ao conjunto dos Cursos. Os itens foram respondidos por 1.624 alunos. Os níveis 

indagados sobre cada item foram “satisfeitos” e “insatisfeitos”. Os resultados 

evidenciaram que, dos 43 itens avaliados, 40 possuem índices de satisfação acima de 

70%, sendo que, desses 40, 20 encontram-se acima de 90%.  

A análise das frequências evidencia que o item melhor avaliado foi a “adequação 

das dependências da instituição”, com 97,5% de satisfação e o item com maior 

percentual de insatisfação foi o de “Espaços para os estudantes realizarem estágio 

remunerado”, com percentual de 18,1% dos alunos insatisfeitos. 

 

1. Respondentes por curso 

A tabela abaixo mostra o percentual de respondentes efetivos em relação ao que 

havia sido previsto. O curso com maior adesão foi o de História, com 70,24% de 

alunos respondentes. 

 

Curso 
Aluno 

Previstos Respondentes Percentual 

26-1   - Computação 2 0 0% 

26-10 - Ciências Contábeis 306 172 56,21% 

26-17 - Sistemas de Informação 334 192 57,49% 

26-18 - Engenharia de Produção 262 147 56,11% 

26-20 - Engenharia Civil 176 99 56,25% 

26-36 - História 84 59 70,24% 

26-38 - Direito 663 360 54,30% 

26-59 - Pedagogia 129 86 66,67% 

26-8   - Relações Internacionais 244 160 65,57% 

26-9   - Administração 633 349 55,13% 

Total 2833 1624 57,32% 
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2. Respondentes por faixa etária 

Observa-se que a maior concentração de respondentes está na faixa entre 21 a 25 

anos, com 44,2%. 

 

Respondentes por faixa etária 

Faixa 

etária 

Respondent

es 

Percentual 

Menos de 

21 

471 29,0% 
21 a 25 717 44,2% 
26 a 30 210 12,9% 
31 a 35 98 6,0% 
Mais de 35 127 7,8% 

 

3. Respondentes por gênero 

Mais da metade dos respondentes (53,7%) são do gênero feminino. 

 

Respondentes por gênero 

Gênero Respondente

s 

Percentual 

Feminino 872 53,7% 

Masculino 751 46,3% 
 

4. Nível de satisfação – Eixo IES 

Para a obtenção deste indicador foram analisadas as questões que contemplam os 

aspectos relacionados com a Instituição de Ensino. 97,78% dos respondentes 

encontram-se satisfeitos. 

 

5. Nível de satisfação – Eixo Curso 

Em relação aos aspectos dos cursos, 95,75% dos respondentes demonstram estar 

satisfeitos. 

 

6. Itens de maior percentual de satisfação e insatisfação 

O item melhor avaliado foi “Adequação das dependências da Instituição”, 

com 97,5% de satisfação. 

O item com maior percentual de insatisfação foi o de “Espaços para os 

estudantes realizarem estágio remunerado”, 18,1% dos respondentes declaram-se 

insatisfeitos. 
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OPINIÕES DOS ALUNOS POR CURSO E NÍVEIS/2015 

Apresentam-se neste Capítulo análises referidas a níveis de satisfação por 

Curso e item avaliado. Essa análise foi feita com atenção aos resultados, que 

apresentam-se em forma de tabelas, com os itens avaliados e os percentuais em três 

níveis, complementados por gráficos, observando-se, nos gráficos, que os níveis de 

satisfação e insatisfação são informados em seis graus, sendo os três primeiros (de 

1 a 3) referidos a gradações que variam de insatisfação mais acentuada a mais 

moderada, e os três últimos (de 4 a 6) referidos a gradações de satisfação mais 

moderada a mais acentuada. 

Para melhor análise dos níveis, convencionou-se, de acordo com a gradação, 

categorizar cada um dos três graus referidos a insatisfação, assim como cada um dos 

três referidos a satisfação. Assim, no caso de insatisfação, o grau 1 foi categorizado 

como de insatisfação acentuada, o 2 de insatisfação relativa e o 3 de insatisfação 

moderada. No caso de satisfação, o grau 4 foi categorizado como de satisfação 

moderada, o 5 de satisfação relativa e o 6 de satisfação acentuada. 

Inicia-se este Capítulo do Relatório de 2015 sobre resultados com a análise 

discursiva dos seis níveis por Curso, focalizando as duas frequências maiores (de 

maior incidência em cada nível), no interesse de perceber (evitando-se dispersão, 

consequente ao acúmulo de informações) os índices relativos à faixa percentual em 

que cada nível se situa.   
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ANÁLISE DISCURSIVA DOS SEIS NÍVEIS POR CURSO, FOCALIZANDO AS 

DUAS FREQUÊNCIAS MAIORES/2015 

Curso de Administração 

Observa-se que os níveis de insatisfação ou discordância variaram de um nível 

mais acentuado, com frequências maiores numa incidência que variou de 4,6 em 

oportunidades de participação estudantil em projetos de iniciação científica a 4,3 em 

espaços de convivência e de alimentação adequados, a insatisfação ou discordância 

relativa com frequências maiores numa incidência percentual que variou 5,6 em 

articulação do conhecimento com as atividades práticas e 4,6 em oportunidades de 

participação estudantil em projetos de iniciação científica, a insatisfação ou 

concordância moderada, com frequências maiores numa incidência percentual que 

variou de 12,4 em condições para os estudantes atuarem em órgãos colegiados e 11,7 

em oportunidades de participação estudantil em projetos de iniciação científica. 

Quanto aos níveis de satisfação, as frequências maiores variaram de níveis 

moderados numa incidência de 23,4 em articulação do conhecimento com as atividades 

práticas, a 23,0 referente a condições para os estudantes atuarem em órgãos colegiados, 

a níveis relativos, numa incidência percentual de 33,2 em promoção de conhecimentos 

atualizados/contemporâneos e também em promoção de ações de cuidado e preservação 

do meio ambiente, a 31,7 em condições de acessibilidade às dependências acadêmicas e 

administrativas, a níveis acentuados de satisfação, numa variância percentual de 67,3, 

em acervo disponibilizado pela biblioteca, atualizado, a 65,6, em adequação das 

dependências da instituição. 

 

Curso de Ciências Contábeis 

Observa-se que os níveis de insatisfação ou discordância variaram de um nível 

mais acentuado, com frequências maiores numa incidência de 5,3, em oportunidades de 

participação estudantil em projetos de IC, a 4,9, em oferta de serviços de monitoria, a 

insatisfação ou discordância relativa, com frequências maiores numa incidência 

percentual de 4,7, em espaços de convivência e de alimentação adequados a 4,5 em 

espaços para os estudantes realizarem estágio remunerado a insatisfação ou discordância 

moderada numa variância de 11,1 em ofertas de serviços de monitoria a 9,1 em 

oportunidades para os estudantes superarem dificuldades de aprendizagem. 
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Quanto aos níveis de satisfação ou concordância, observa-se que variaram de um 

nível moderado, com frequências maiores numa incidência percentual de 20,5 em 

experiências de ensino-aprendizagem inovadoras, a 19,7, em condições para os 

estudantes atuarem em órgãos colegiados, a nível de satisfação ou concordância 

relativa, com frequências maiores numa incidência de 35,0 em utilização das diferentes 

tecnologias de informação e comunicação, a 31,6 em experiências de ensino-

aprendizagem inovadoras, a nível de satisfação ou concordância acentuada, numa 

incidência de 79,8 em acervo disponibilizado pela biblioteca, atualizado, a 79,1 em 

adequação das dependências da instituição. 

 

Curso de Direito 

Observa-se que os níveis de insatisfação ou discordância variaram de um nível 

mais acentuado, com frequências maiores numa incidência de 22,6 em oferta de 

serviços de monitoria a 7,1 em espaços para os estudantes realizarem estágio 

remunerado, a insatisfação ou discordância relativa, com frequências maiores numa 

incidência 8,4 em oferta de serviços de monitoria e 6,4 em oportunidades de 

participação estudantil em projetos de iniciação científica, a insatisfação ou 

discordância moderada, numa incidência de 13,1 em oportunidades de participação 

estudantil em projetos de iniciação científica, a 12,6 em oferta de serviços de monitoria. 

Quanto aos níveis de satisfação, variaram de um nível moderado com 

frequências maiores numa incidência de 24,7, em condições para os estudantes atuarem 

em órgãos colegiados, a 21,6m em experiências de ensino-aprendizagens inovadoras, a 

um nível relativo, com frequências maiores numa incidência de 32,9 em relações 

professor-aluno estimulam o estudo, a 32,0 em reflexão das questões relativas à 

formação humana, a um nível acentuado, numa incidência de 75,8 em adequação das 

dependências da instituição, a 72,6, em acervo disponibilizado pela biblioteca 

atualizado. 

 

Curso de Engenharia Civil 

Os níveis de insatisfação ou discordância variaram de um nível mais acentuado, 

numa incidência de 8,8 em oportunidades de participação estudantil em projetos de 

iniciação científica, a 7,2 em espaços para os estudantes realizarem estágio remunerado, 



54 

 

a um nível relativo, numa incidência percentual de 11,6 em espaços para os estudantes 

realizarem estágio remunerado a 6,1 em experiências de ensino-aprendizagem 

inovadoras, a um nível moderado, numa incidência de 20,3, em condições para os 

estudantes atuarem em órgãos colegiados, a 17,4 em espaços para os estudantes 

realizarem estágio remunerado. 

Quanto aos níveis de satisfação, variaram de um nível moderado, numa 

incidência de 30,8 em oportunidades de participação estudantil em projetos de iniciação 

científica, a 24,3 em promoção de ações para o desenvolvimento socioeconômico da 

região, a um nível relativo numa incidência percentual de 33,3, em relações professor-

aluno estimulam o estudo a 30,8 em resultados dos processos internos e externos de 

avaliação, a um nível acentuado, de 77,8 em adequação das dependências da instituição 

a 75,8 em adequação da infraestrutura das salas de aula. 

 

Curso de Engenharia de Produção 

Os níveis de insatisfação variaram do nível acentuado, com maiores frequências 

numa incidência de 4,7 em oportunidades de participação estudantil em projetos de 

iniciação científica, a 4,3 em espaços para os estudantes realizarem estágio remunerado, 

a nível relativo, com 7,1 em oportunidades de participação estudantil em projetos de 

iniciação científica, a 6,0 em espaços para os estudantes realizarem estágio remunerado, 

ao nível moderado, com 16,4 em espaços para os estudantes realizarem estágio 

remunerado, a 14,7 em condições para os estudantes atuarem em órgãos colegiados. 

Quanto aos níveis de satisfação, variaram do nível moderado com maiores 

frequências numa incidência de 24,5 em oportunidades para os estudantes superarem 

dificuldades de aprendizagem a 24,1 em experiências de ensino-aprendizagem 

inovadoras, ao nível relativo, com maiores frequências percentuais numa incidência de 

34,9 em melhorias a partir da avaliação institucional, e 32,6 em atendimento do registro 

acadêmico, ao nível acentuado de satisfação ou concordância, com maior incidência 

percentual em 77,6 em experiências de ensino-aprendizagem inovadoras, a 75,9 em 

adequação das dependências da instituição. 
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Curso de História 

Os níveis de insatisfação variaram do nível acentuado, com maiores frequências 

numa incidência de 7,7 em oferta de serviços de monitoria a 7,0 em espaços para os 

estudantes realizarem estágio remunerado, ao nível relativo, com 3,5 em 

desenvolvimento da consciência ambiental, a 2,3 em espaços para os estudantes 

realizarem estágio remunerado, ao nível moderado, com 16,7 em oportunidades para os 

estudantes realizarem intercâmbio, a 9,3 em espaços para os estudantes realizarem 

estágio remunerado.   

Quanto aos níveis de satisfação, variaram do nível moderado com maiores 

frequências numa incidência de 22,4 em oportunidades e estímulo ao trabalho em 

equipe a 16,3 em espaços para os estudantes realizarem estágio remunerado, ao nível 

relativo com 28,9 em resultados dos processos internos e externos de avaliação a 28,8 

em exigência de dedicação frequente aos estudos, ao nível acentuado de satisfação, com 

91,5 em disponibilidade do Coordenador de Curso, a 89,8 em promoção de formação de 

qualidade aos acadêmicos.  

 

Curso de Pedagogia 

Os níveis de insatisfação variaram do nível acentuado, com maiores frequências 

numa incidência percentual de 14,4 em espaços de convivência e de alimentação 

adequados a 10,9 em espaços para os estudantes realizarem estágio remunerado, ao 

nível relativo, com 17,7 em espaços para os estudantes realizarem estágio remunerado a 

12,1 em oportunidades para os estudantes realizarem estágio curricular, ao nível 

moderado, com 19,7 em espaços para os estudantes realizarem estágio remunerado, a 

19,2 em condições para os estudantes atuarem em órgãos colegiados. 

Quanto a níveis de satisfação, variaram do nível moderado com maiores 

frequências numa incidência percentual de 29,5 em oferta de serviços de monitoria a 

28,5 em condições para os estudantes atuarem em órgãos colegiados e também para 

experiências de ensino-aprendizagem inovadoras, ao nível relativo, com 37,4 em 

desenvolvimento da consciência ambiental e 36,3 em contribuição dos planos de ensino, 

ao nível acentuado, com 67,7 em disponibilidade do coordenador de curso e 62,3 em 

promoção da formação de qualidade aos acadêmicos.  
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Curso de Relações Internacionais 

Os níveis de insatisfação ou discordância variaram de um nível mais acentuado, 

com frequências maiores numa incidência de 14,4 em espaços de convivência e 

alimentação adequados, a 10,9 em espaços para os estudantes realizarem estágio 

remunerado, a insatisfação ou discordância relativa, com frequências maiores numa 

incidência de 17,7 em espaços para os estudantes realizarem estágio remunerado, a 12,1 

em oportunidades para os estudantes realizarem estágio curricular, a insatisfação 

moderada, com frequências maiores numa incidência percentual de 19,7, em espaços 

para os estudantes realizarem estágio remunerado, a 19,2 em condições para os 

estudantes atuarem em órgãos colegiados. 

Os níveis de satisfação ou concordância variaram do nível moderado, com 

frequências maiores numa incidência de 29,5 em oferta de serviços de monitoria, a 28,5 

em condições para os estudantes atuarem em órgãos colegiados, também em 

experiências de ensino-aprendizagem inovadoras, ao nível relativo, com frequências 

maiores numa incidência de 37,4 em desenvolvimento da consciência ambiental, a 36,3 

em contribuição dos planos de ensino, ao nível acentuado, com frequências maiores 

numa incidência de 67,7 em disponibilidade do coordenador do Curso, a 62,3 em 

promoção da formação da qualidade aos acadêmicos. 

 

Curso de Sistemas de Informação 

Os níveis de insatisfação variaram do nível acentuado, com maiores frequências 

numa incidência percentual que variou de 3,2 em espaços para os estudantes realizarem 

estágio remunerado e também em espaços de convivência e de alimentação adequados, 

a 2,4 em comprometimento com a inclusão social e étnico-racial ao nível relativo com 

5,4 em melhorias a partir da avaliação institucional, a 3,8 em desenvolvimento da 

consciência ambiental, ao nível moderado, com 8,7 em desenvolvimento da consciência 

ambiental, a 8,5 em espaços de convivência e de alimentação adequados. 

Os níveis de satisfação variaram do nível moderado, com maiores frequências 

numa incidência percentual de 23,4 em condições para os estudantes atuarem em órgãos 

colegiados a 20,3 em utilização das diferentes tecnologias de informação e 

comunicação, ao nível relativo, com 39,1 em contribuição dos planos de ensino, a 37,7 

em resultados dos processos internos e externos de avaliação, ao nível acentuado, com 
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81,2 em disponibilidade do coordenador do curso a 66,7 em adequação da infraestrutura 

das salas de aula. 

 

Observação geral 

As avaliações dos alunos foram, predominantemente positivas tanto em relação 

aos Cursos, como em relação à IES merecendo atenção as solicitações de estágio e 

monitoria. 
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EIXO 1 

 

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS EGRESSOS/2015 

O levantamento de opiniões foi feito mediante solicitação de resposta feita por e-

mail, às seguintes questões, requerendo-se informação em três níveis: bom, regular e 

fraco.  

As avaliações foram predominantemente positivas, por alunos de todos os 

cursos, a exceção do acesso ao mercado de trabalho, embora o total de alunos que 

retornaram com respostas fosse pequeno, variando de 3 a 16 alunos por curso, sendo a 

faixa de 8 a 15 anos a que predominou.  

Indagou-se sobre a satisfação com o curso, sobre a missão e responsabilidade 

social da Instituição, sobre atenção e acolhimento de alunos egressos, sobre a abertura 

da Instituição à sociedade e sobre o auxílio do Curso ao acesso ao mercado de trabalho, 

sendo que esse aspecto predominou o nível regular. 

Concluiu-se, portanto, que merecia atenção em todos os cursos a relação entre 

conteúdos dos programas e aqueles requeridos aos processos seletivos de acesso ao 

mercado de trabalho. 

 

 

 



59 

 

 DADOS DE 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 
 

Em 2015, o nível de satisfação geral foi de 97,7% e o nível de 

insatisfação ficou em 2,3%. Sendo assim, houve um decréscimo de 

1,8% do ano de 2015 para 2016. 

 
6. Nível de satisfação – Eixo IES 

 

Para a obtenção deste indicador foram analisadas as 

questões que contemplam os aspectos relacionados com a 

Instituição de Ensino. Através do gráfico abaixo, observa-se que 

96% dos respondentes encontram-se satisfeitos. 
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EIXO 1 (retirado de 2016) 

 

AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE EXTERNA/2016 

 

Em 2015, 2016 e 2017, a avaliação da comunidade externa foi feita 

pelo Núcleo de Arte e Cultura, através de questionário, considerando-se 

também uma observação geral de questionamentos chegados à IES pelo 

canal da Ouvidoria. 

Quanto à avaliação feita pelo Núcleo de Arte e Cultura, responderam 

às questões pessoas que frequentemente participaram de eventos 

promovidos pelo Núcleo.  Ao todo, foram 30 pessoas da comunidade 

externa em 2016 que, frequentemente, estiveram presentes nos eventos.   

Foi apresentado as pessoas um questionário para respostas objetivas 

sobre o Núcleo de Arte e Cultura, a imagem social do Unilasalle, as 

contribuições sociais e culturais e à comunicação com pessoas da 

comunidade, solicitando-se que opinassem sobre o Núcleo e a Instituição, 

sua imagem social, suas contribuições sociais e culturais e formas de 

comunicação com a sociedade. As avaliações em 2015, 2016 e 2017 foram 

em nível de excelência. 

Quanto ao que chega à Ouvidoria, foram registradas insatisfações 

apenas no caso do valor cobrado pelo estacionamento na garagem da IES. 
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EIXO 2 

AVALIAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

A avaliação do Clima Organizacional, instrumento que, a cada 

biênio é aplicado à avaliação de níveis de satisfação de professores e 

funcionários, teve sua aplicação em 2016, prevendo-se então a próxima em 

2018. 



66 
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ANÁLISE SINTÉTICA CONCLUSIVA  

DOS DADOS DO PROAVI 
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Observação geral 

Os dados apresentados através das tabelas e gráficos deste Relatório têm como 

objetivo mensurar a satisfação dos alunos da Instituição, identificando os principais 

pontos fortes e também os que necessitam ser aperfeiçoados.  

Sugere-se que a Instituição realize uma comparação mais aprofundada com a 

pesquisa do ano anterior, a fim de verificar se as ações desenvolvidas ao longo do 

período letivo foram efetivamente percebidas pelos alunos.  

Para os próximos anos aconselha-se a manutenção do mesmo questionário para 

que seja possível seguir comparando os resultados.   

Retomam-se também nesta análise, aspectos referidos ao perfil dos respondentes 

e, com especial atenção, os itens que receberam maior e os que receberam menor 

frequência de satisfação.  

Quanto aos respondentes por Curso, o percentual de satisfação oscila entre 4,6% 

no caso do Curso de Licenciatura em História, e 19,9% no caso de Administração. A 

faixa etária oscila entre 31 a 35 anos, com um percentual de 6,0%, a 21 a 25 anos com 

um percentual de 47,8%. Quanto a respondentes por gênero, a maioria, tomando-se o 

conceito matemático de “metade mais um”, é do gênero feminino, com 53,1%. 

A maior concentração de respondentes por ano de ingresso no Curso é de alunos 

que ingressaram no 1º semestre de 2015, com 20,5%, seguindo-se os que ingressaram 

no 1° semestre de 2016, com 20%. 

O nível de satisfação geral demonstra um índice elevado de satisfação em nível 

de 96%, na média geral de todos os aspectos avaliados, havendo um aumento de 1,8% 

do ano de 2015 a 2016. O nível referente aos Cursos foi de 94%. 

É especialmente relevante observar os índices de maior e os de menor satisfação, 

notando-se que os de maior satisfação foram referidos aos Cursos promoverem 

formação de qualidade, assim como a reflexão da consciência e condutas éticas para o 

exercício profissional, e os professores demonstrarem domínio de conteúdo, com 

frequências na faixa de 94,9% a 96%, enquanto os de índices de insatisfação 

localizaram-se na instituição  disponibilizar espaços para os alunos realizarem estágio 

remunerado, não curricular, assim como monitoria, no interesse de superação de 

dificuldades de aprendizagem e articulação do conhecimento com as atividades práticas, 
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com frequências que oscilam entre 19,50% em atividades práticas e 23,90% em 

possibilidades de estágio remunerado.  

Vale notar as sugestões que se apresentam no PROAVI/2016 no sentido de que a 

Instituição realize uma comparação mais detalhada com a pesquisa do ano anterior com 

o propósito de verificar se as ações desenvolvidas ao longo do período letivo foram 

realmente percebidas pelos alunos e também a sugestão que se apresenta no sentido de 

que se mantenha o mesmo questionário no interesse da continuidade da comparação de 

resultados do ano em curso com os do ano anterior.  
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ANÁLISE QUALIQUANTITATIVA DOS DADOS E TABELAS RESULTANTES 

DA AVALIAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL POR DOCENTES E 

FUNCIONÁRIOS EM 2016 

Pode-se dizer que o clima organizacional da escola é percebido, de 

forma consciente ou inconsciente, por todos os atores de um sistema 

social, tal como se sente o clima atmosférico. Ele é multidimensional, 

e os seus elementos estão intimamente interligados. Seus efeitos são 

múltiplos e todos eles importantes. Por isso, é importante avalia-lo 

constantemente, principalmente no momento em que querem 

introduzir mudanças e inovações, para que essas possam ser 

assimiladas. Não se pode esquecer que a eficácia da instituição 

educativa depende da interação dos processos pedagógicos e dos 

processos administrativos. Esta é a razão da importância desse clima 

organizacional e do cuidado que a Direção deve ter com ele. 

(MENEGAT, 2015, p. 46)1 

Participaram da Pesquisa de Clima Organizacional 275 sujeitos, sendo 122 

administrativos operacionais, 124 docentes, 17 gestores acadêmicos e 22 gestores 

administrativos. O levantamento de dados foi realizado no primeiro semestre do ano 

2016. A pesquisa foi realizada na internet, cada funcionário recebeu um usuário e uma 

senha aleatória para acessar as questões de forma anônima.  

As dimensões avaliadas foram: salários e benefícios, educação e treinamento, 

liderança, processo decisório, recompensas não financeiras, comunicação, imagem de 

empresa, qualidade, organização do trabalho, ambiente de trabalho. As respostas foram 

dadas de acordo com a seguinte escala: 1- Discordo sempre (ou totalmente insatisfeito), 

2- Discordo na maioria das vezes (ou insatisfeito), 3- Às vezes discordo, às vezes 

concordo, 4- Concordo na maioria das vezes, satisfeito, 5- Concordo sempre (ou 

totalmente satisfeito) e ainda a opção “Não se aplica”- quando não tenho conhecimento 

(ou não sei). O questionário possuía 42 questões, sendo 4 discursivas, 4 específicas 

(Missão e Visão, Canais de Comunicação, Benefícios e Programas Institucionais) e 34 

divididas em 10 dimensões, sendo: “Ambiente de Trabalho”, “Organização do 

Trabalho”, “Recompensas Não-Financeiras”, “Comunicação e Integração”, 

                                                 
1 Este texto é também encontrado no livro de Ir. Jardelino Menegat sobre “Gestão estratégica nas escolas: 

planejamento estratégico”, publicado pela Editora Novas Edições Acadêmicas. 
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“Liderança”, “Educação e Treinamento”, “Imagem”, “Processo Decisório”, “Salários e 

Benefícios” e “Qualidade”.  

Os dados coletados foram transformados em percentuais, fazendo a média 

aritmética simples desses percentuais, segundo as seguintes proporções: resposta nível 1 

(0% de satisfação), nível 2 (25% de satisfação), nível 3 (50% de satisfação), nível 4 

(75% de satisfação), nível 5 (100% de satisfação). 

A categorização dos sujeitos respondentes foi: administrativo operacional 

(funcionários de apoio administrativos, 112 sujeitos), docentes (124 sujeitos), gestão 

acadêmica (Coordenadores) 17 sujeitos, gestão administrativa (responsáveis pelos 

setores), 22 sujeitos totalizando 275 sujeitos, 84% do total da população de professores 

e funcionários.  

Quanto à escala percentual de níveis gerais de satisfação, pode-se verificar uma 

distribuição de 1 a 5, em graus crescentes de 1 a 100, podendo-se, então, deduzir a 

associação de um nível superior de 80 a 100%, um nível médio em torno de 70% e 

níveis mais baixos em torno de 50 a 60%, ou menos.  

Quanto ao número de sujeitos respondentes na Rede La Salle de Ensino 

Superior, encontram-se Canoas, RS, com 422 sujeitos, Estrela, RS, com 33, Lucas do 

Rio Verde, MT, com 132, Niterói, RJ, com 245 e Manaus, AM, com 80 sujeitos, 

totalizando 912 respondentes.  

Quanto ao número de pesquisados por área (cargo) a sua distribuição informa 

112 administrativos operacionais, 124 docentes, 17 gestores acadêmicos e 22 gestores 

administrativos, totalizando 275 sujeitos.  

Quanto aos “itens extremos” na avaliação do conjunto de docentes e 

funcionários do Unilasalle-RJ, a variação é de níveis superiores de 92,7% referidos à 

infraestrutura adequada e 83,4% referidos à recomendação da Instituição como bom 

local de trabalho. Os níveis de menor percentual de satisfação encontram-se na faixa de 

43,1%, referidos a “salários e benefícios”, e 66,8% referidos à preocupação com a 

“qualidade de vida do trabalhador”.  

Quanto a aspectos que tiveram decréscimo de percentual de satisfação, 

considerando a avaliação do clima organizacional feita em 2014 e a avaliação feita em 

2016, houve decréscimo na faixa de 4,5 pontos referidos à liderança estimular a 
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criatividade a 7,9 pontos, referidos à jornada de trabalho permitir equilibrar vida pessoal 

e profissional.  

Quanto aos itens que mais evoluíram de 2014 a 2016, a variação é de 2,6 pontos 

referidos à aplicação dos conhecimentos obtidos nos treinamentos a 8,5 pontos, 

referidos à Instituição informar aos funcionários sobre os resultados obtidos.  

Quanto aos índices de satisfação na Rede La Salle de Institutos de Ensino 

Superior/IES no Brasil e no Unilasalle-RJ, informados nas 10 dimensões avaliadas, 

observa-se, no conjunto da avaliação da Rede, uma variação na faixa percentual de 

57,5%, com referência a salários e benefícios, a 87,2% com referência à imagem 

institucional. No Unilasalle- RJ, a variação foi de 46,7% em salários e benefícios a 

85,0% em imagem de empresa.    

Quanto à diferença de percentuais de satisfação, em cada dimensão avaliada, em 

2014 e 2016, verificam-se diferenças de menores índices de satisfação em 2016 na faixa 

de 0,6%, com referência à organização do trabalho a 5,4% referidos à liderança. A 

diferença de maiores índices de satisfação apresenta-se na faixa percentual de 1,1% para 

salários e benefícios, a 2,3% para ambiente de trabalho, excetuando-se em 2016 a 

insatisfação de funcionários com salários e benefícios.  

Quanto a índices de satisfação no Unilasalle-RJ e na Rede La Salle de IES em 

cada dimensão avaliada e o percentual relativo à diferença entre esses índices, verifica-

se a maior diferença para menos no Unilasalle na faixa de 1,8 com referência a 

recompensas não financeiras a 10,8 com referência a salários e benefícios. As diferenças 

para mais no Unilasalle-RJ variaram de 17% em comunicação a 6,3% em ambiente de 

trabalho.  

Quanto a percentuais de satisfação, encontram-se, no caso da  docência, 83,7%, 

no caso da gestão acadêmica (Coordenadores), 81,6%, no caso da gestão administrativa 

(Chefes de Setores), 68,4%, no caso de funcionários administrativos operacionais, 

62,7%, perfazendo uma média global em 73,1%. 

Quanto a índices percentuais de satisfação gerencial e operacional, encontram-

se, em cada dimensão avaliada, uma variação, na satisfação gerencial, de 38,2% em 

benefícios a 85,5% em trabalho e cooperação em equipe, e na operacional de 48,5% em 

salários, a 83,5% em tarefas e prazos a cumprir. A diferença para menos de índices 
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gerenciais para operacionais varia de 3,0% em salários, a 8,5% em tarefas e prazos a 

cumprir. A diferença para mais varia de 5,4% em gestão de unidade que contribui para 

melhorias institucionais, a 12,4% referidos a conhecimentos das metas e objetivos 

planejados pela Instituição.  

Quanto a índices de satisfação referidos à Missão e Visão Institucionais em 2014 

e 2016, encontram-se índices referidos à Missão em 73,3% em 2014, e 77,4% em 2016, 

e os referidos à visão em 70,5%, em 2014 e 75,3% referidos à visão em 2016, 

perfazendo uma diferença para mais no caso da missão, em 4,1% e, no caso da visão 

institucional, em 4,8%. 

Quanto a índices de satisfação referidos a benefícios no Unilasalle-RJ e na Rede 

La Salle e na Rede La Salle de IES, encontra-se, em Niterói, a variação percentual de 

26,7% em plano de saúde, a 88,1% em estacionamento. Na Rede La Salle a variação a 

menos foi de 2,1% em empréstimo consignado a 43,2% em plano odontológico. A 

variação a mais foi de 1,2% referidos à sala dos professores, a 10,3% referidos à 

estacionamento.  

Quanto a índices de satisfação referidos a benefícios em 2014 e 2016 podem-se 

verificar índices referidos a melhorias na Sala dos Professores e na Sala de Convivência, 

a plano de saúde, a auxílio educacional, com percentuais que variam de 15,9 em 2014 

referidos a plano de saúde, a 84,9% referidos a sala dos professores. Em 2016, os 

percentuais de satisfação variam de 26,7% em plano de saúde, a 80,7% referidos à sala 

dos professores.  

Quanto a índices de satisfação referidos a canais de comunicação no Unilasalle-

RJ e na Rede La Salle de IES, a variação no Unilasalle é de 61,9% em divulgação 

externa a 82,4% em email. A maior diferença a menos para a Rede é de 2,4% em 

divulgação externa. A diferença a mais para o Unilasalle varia de 0,4% em 

portal/internet, a 6,9% em murais.  

Quanto a níveis de satisfação referentes a canais de comunicação em 2014 e 

2016, a variação é de 59,5% em divulgação externa e, nesse mesmo aspecto, em 61,9% 

em 2016 e 61,9% em 2016 em divulgação externa, a 82,4% em email. Na média global, 

o índice de melhorias foi de 5,0%. 
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Quanto a níveis de satisfação relativos a programas em 2014 e 2016, os índices 

variam de 47,0% em plano de carreira em 2014, a 57,4% em encontros formativos. Em 

2016 a variação é de 54,2% em plano de carreira docente e 68,9% em plano de 

desenvolvimento profissional (88% em 2016, numa média de 5,4% a mais em 2016). 

Quanto à maior contribuição do trabalho em 2014 e 2016, a variação é de 5% em 

benefícios a 72% em boa convivência com pessoas em 2014, e de 4% em benefícios a 

64% em convivência com pessoas em 2016. 

Quanto a opiniões sobre aspectos atuais que representam melhorias e que 

apresentam pioras hoje, comparando a época de admissão à época atual, apresentam-se 

melhoras em crescimento institucional, com 2 citações em incremento de equipamentos, 

duas citações em clima organizacional saudável, 3 em organização administrativa, 10 

em infraestrutura, e 14 em crescimento institucional. Quanto às pioras, encontram-se 2 

citações em oportunidades de crescimento e em valorização profissional, 5 em salários. 

Ao todo, são 84 citações em melhores condições hoje e 36 em piores.   

Quanto a pontos positivos, variam de 6 citações em laboratórios, organização 

institucional e oportunidade de estudar, 64 citações em convivência e amizade, 24 em 

infraestrutura, 17 em colaboração, 12 em ambiente de trabalho, 8 em clima 

organizacional e em salário e 7 em equipe de trabalho, convivência entre as pessoas e 

amizade, com 64 citações. 

Quanto a sugestões de melhorias, a variação é de melhorias na sala dos 

professores e investimento na formação continuada, com 6 citações, a aumento de 

benefícios com 24 citações e aumento de salário, com 45 citações.  

Quanto a prioridades, encontram-se a atenção à qualidade de vida no trabalho, 

melhoria de salários, atendimento das pessoas em cada setor e treinamento. 

 

Satisfação por item e dimensão referidos à docência e gestão, sendo a 

docência com carga horária de 8h, 9h a 20h, 21h a 39h e 40h 

Quanto a informações de resultados nas duas categorias gerais de sujeitos 

respondentes – docência e gestão acadêmica – por item e dimensão avaliados, 

considerando também, no caso de docentes, a distribuição da carga hora por até 8 horas, 
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de 9h a 20h e de 21h a 39h e de 40h, os dados evidenciam, no cômputo geral dessas 

avaliações, os seguintes resultados: 

a) Predominam índices de satisfação na faixa de 80% atribuído pela categoria de 

docência, referidos a treinamento suficiente recebidos a 97,2%, referidos a 

condições de higiene e limpeza, também atribuídos pela categoria de docência. 

b) Seguem-se a essa faixa superior de índices de satisfação a faixa média de 

resultados em torno de 70%, atribuídos também pela categoria de docência 

referidos a possibilidades de crescimento profissional na Instituição e 79,5%, 

referidos a trabalho em equipe e cooperação, citados por professores com carga 

horária de 21 a 39 horas. 

c) Os índices inferiores de resultados apresentam-se em torno de 47,6% atribuídos 

por professores com até 8h de carga horária semanal, referidos a benefícios 

oferecidos pela instituição. A predominância, entretanto, nessa faixa é de índices 

de satisfação que oscilam entre 50% atribuídos por professores com 40h 

semanais, referidos a salários e 69% atribuídos por professores com 21 a 39 

horas semanais, atribuídos à aplicação de conhecimentos obtidos nos 

treinamentos.  

 

Observação geral 

Observa-se a predominância de índices de satisfação acima de 80% no caso de 

docência (124 sujeitos) e gestão acadêmica/Coordenadores (17 sujeitos), totalizando 

141 professores, e índices na faixa média global de 68,4%, no caso de gestão 

administrativa/chefes de setores (22 sujeitos) e gestão operacional/funcionários 

administrativos operacionais/106 sujeitos, na faixa média global de 68,4%. 

A CPA considera que a questão salarial e de benefícios, embora mereça atenção 

e perspectivas de melhorias, deve ser refletida à luz de dois aspectos essenciais (sendo 

um decorrente do outro) que se inscrevem no contexto dessa questão: a situação de crise 

econômica do país, da qual decorrem as preocupações com a sustentabilidade 

institucional.  
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AVALIAÇÃO DOS ALUNOS EGRESSOS – 2016  

A avaliação de egressos foi feita com alunos que concluíram seus Cursos em 

2014. Participou o seguinte número de alunos por Curso:  

 

Ciências Contábeis - 15 

Direito - 24 

Relações Internacionais - 13 

História - 3 

Sistemas de Informação - 11 

Administração - 35 

Pedagogia - 1  

TOTAL: 102 

 

As questões apresentadas aos alunos foram: 

1 – Você está exercendo alguma atividade profissional? 

2 – A atividade profissional que você está exercendo tem vínculo direto com a 

área profissional do Curso que está concluindo? 

3 – Como você está se sentindo em relação ao Curso que está concluindo? 

4 −  Qual o grau de satisfação com os professores de seu Curso, quanto às 

contribuições para sua vida profissional? 

5 – Você escolheria o Unilasalle-RJ para fazer outro Curso? 

 

Observação geral  

Em 2016, evidenciou-se, sobretudo, expressivo índice de satisfação dos alunos 

egressos, que se expressa nos níveis de “satisfeito” e de “muito satisfeito”, em todos os 

Cursos, nos aspectos de ensino e relações com docentes e coordenadores. 

Contudo, embora com pequenos índices, na faixa de 3% a 9%, mereceu atenção 

os níveis de “insatisfação” que se manifestaram no aspecto de nova escolha do 

Unilasalle, RJ para fazer outro curso, no caso dos egressos de Sistema de Informação, 
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de Relações Internacionais, de Direito e de Administração, acrescentando-se o 

sentimento em relação ao Curso, no caso de Relações Internacionais. 

Na comparação com os índices de satisfação dos egressos na avaliação de 2015, 

assinalam-se melhores níveis em 2016, quanto à relação entre os Cursos, a área 

profissional e empregabilidade. 
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EIXO 1 

 

AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE EXTERNA/2016 

A avaliação da comunidade externa foi feita pelo Núcleo de Arte e Cultura, 

através de questionário, considerando-se também uma observação geral de 

questionamentos chegados à IES pelo canal da Ouvidoria. 

Quanto à avaliação feita pelo Núcleo de Arte e Cultura, responderam às questões 

pessoas que frequentemente participaram de eventos promovidos pelo Núcleo.  Ao todo, 

foram 30 pessoas da comunidade externa que, frequentemente, estiveram presentes nos 

eventos.   

Foi apresentado aos sujeitos um questionário para respostas objetivas sobre o 

Núcleo de Arte e Cultura, a imagem social do Unilasalle, as contribuições sociais e 

culturais e à comunicação com pessoas da comunidade, se solicitando que opinassem 

sobre a melhor alternativa entre Excelente, Bom, Regular e Ruim. 

Segue como foi elaborado o instrumento. 

 

Marque com (x) a melhor opção: 

1) Quanto ao Núcleo de Arte e Cultura, considero: 

(    ) Excelente 

(    ) Bom 

(    ) Regular 

(    ) Ruim 

2) Quanto à imagem social do Unilasalle-RJ, considero:  

(    ) Excelente 

(    ) Boa 

(    ) Regular 

(    ) Ruim 

3) Quanto às contribuições sociais e culturais do Unilasalle-RJ, considero:  

(    ) Excelentes 
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(    ) Boas 

(    ) Regulares 

(    ) Ruins 

4) Quanto à comunicação com pessoas da comunidade, considero: 

(    ) Excelente 

(    ) Boa 

(    ) Regular 

(    ) Ruim 

 

Resultados do questionário 

 

- No caso da questão 1, as 30 pessoas responderam excelente.  

- No caso da questão 2, as 30 pessoas responderam excelente. 

- No caso da questão 3, as 30 pessoas responderam excelente. 

- No caso da questão 4, 25 pessoas responderam excelente e 5 responderam 

regular.   
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RESULTADO DA OBSERVAÇÃO GERAL DOS QUESTIONAMENTOS 

ENCAMINHADOS À OUVIDORIA 

Segundo a observação geral, feita pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento, os 

questionamentos predominantes enviados por email à Ouvidoria foram no sentido do 

valor cobrado pelo estacionamento, solicitando-se, então, a redução desse valor. Ainda 

como observação geral, verificaram-se poucos questionamentos situados na relação 

professor-aluno.  

 

Consideração final 

Embora com uma quantidade pequena de sujeitos, observa-se uma valorização 

positiva do Unilasalle-RJ e do Núcleo de Arte e Cultura assinalando-se, apenas, o nível 

regular no caso da comunicação com a sociedade.  

Recomenda-se, então, que se considere a possibilidade de ampliar o número de 

sujeitos, mantendo-se suas avaliações nas oportunidades de presença da comunidade 

externa, não só nos eventos do Núcleo de Arte e Cultura, como nos demais eventos 

promovidos pela IES, como palestras, encontros, seminários, colóquios e outros, que se 

realizam por iniciativa de cada Curso, tanto os de Graduação, como os de Pós-

Graduação.  

Recomenda-se, no caso da Ouvidoria, a sistematização de observações dos 

questionamentos e apelos da comunidade à IES, para seu melhor aproveitamento nas 

avaliações da comunidade externa.  
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DADOS DE 2017 

 

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS/2017 

Este relatório apresenta os resultados da pesquisa do Programa de Avaliação 

Institucional – PROAVI, aplicada junto aos alunos de Ensino Superior do UNILASALLE 

NITERÓI no ano de 2017. 

A pesquisa contou com 1569 respondentes, o que corresponde a 61,60% do total de 

matriculados, que avaliaram 23 itens referentes à instituição e 22 itens relacionados com os 

aspectos do curso, totalizando 45 itens. 

Para o ano de 2017 optou-se por utilizar a nomenclatura “concordância” e 

“discordância” em relação as afirmações do questionário, diferente dos anos anteriores onde 

estes eram tratados como “satisfação” e “insatisfação”. 

Todos os itens obtiveram índice de concordância acima de 70%, sendo que 30 

encontram-se acima de 90%. 

A seguir são apresentados os principais resultados da avaliação através de quadros e 

gráficos. 



1.  Respondentes por curso 
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O quadro abaixo mostra o percentual de respondentes por curso 
 

em relação ao número total de respondentes da instituição. 
 
 

Respondentes por 
curso Unilasalle 

Niterói  Curso Respondente
s 

Percentua
l ES-01 - ADMINISTRAÇÃO 276 17,6% 

ES-07 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS 177 11,3% 

ES-11 - DIREITO  390 24,9% 

ES-15 - ENGENHARIA CIVIL 113 7,2% 

ES-17 - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 153 9,8% 

ES-31 - HISTÓRIA  59 3,8% 

ES-37 - PEDAGOGIA 73 4,7% 

ES-42 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS 119 7,6% 

ES-43 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 188 12,0% 

ES-48 - ENGENHARIA ELÉTRICA 21 1,3% 

TOTAL  1569 100% 
Quadro 01 - Respondentes por curso 

 

 

O curso de maior representatividade é o de Direito, com 24,9% 
 

dos respondentes. 
 
 
2.  Respondentes por faixa etária 

O quadro abaixo mostra o percentual de respondentes por faixa 

etária em relação ao número total de respondentes da instituição. 
 

 

Respondentes por faixa etária 

Unilasalle 
Niterói Faixa etária Respondentes Percentual 

MENOS DE 21 367 23,4% 

21 A 25 748 47,7% 

26 A 30 241 15,4% 

31 A 35 92 5,9% 

MAIS DE 35 121 7,7% 

TOTAL 1559 100% 
Quadro 02 - Respondentes por faixa etária 
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3.  Respondentes por gênero 
 

O quadro abaixo mostra o percentual de respondentes por gênero 

em relação ao número total de respondentes da instituição. 
 

 

Respondentes por gênero 

Unilasalle 
Niterói Gênero Respondentes Percentual 

FEMININO 810 51,6% 

MASCULINO 759 48,4% 

TOTAL 1559 100% 
Quadro 03 - Respondentes por gênero 

 

 

Mais da metade dos respondentes (51,6%) são do gênero 
 

feminino. 
 
 

4.  Respondentes por semestre de ingresso 
 
 

O quadro a seguir mostra a quantidade de respondentes por ano 

de ingresso na instituição. 

 

Respondentes por semestre de ingresso 

Unilasalle 
Niterói Semestre de ingresso Respondentes Percentual 

2001/2 9 0,6% 

2005/1 1 0,1% 

2006/1 3 0,2% 

2006/2 4 0,3% 

2007/1 6 0,4% 

2007/2 1 0,1% 

2008/1 6 0,4% 

2008/2 1 0,1% 

2009/1 5 0,3% 

2009/2 5 0,3% 



 

 

 

 

Respondentes por semestre de ingresso 

Unilasalle 
Niterói Semestre de ingresso Respondentes Percentual 

2010/1 19 1,2% 

2010/2 6 0,4% 

2011/1 18 1,1% 

2011/2 16 1,0% 

2012/1 30 1,9% 

2012/2 25 1,6% 

2013/1 127 8,1% 

2013/2 61 3,9% 

2014/1 200 12,7% 

2014/2 123 7,8% 

2015/1 278 17,7% 

2015/2 71 4,5% 

2016/1 201 12,8% 

2016/2 68 4,3% 

2017/1 214 13,6% 

2017/2 71 4,5% 

TOTAL 1569 100% 
Quadro 04 - Respondentes por semestre de ingresso 

 

 

Observa-se que a maior concentração de respondentes (17,7%) 
 

é de alunos que entraram na instituição em 2015/1. 
 
 
5.  Nível de concordância – Geral 

 
 

Os dados a seguir foram elaborados através da média de 

concordância e discordância de todos os itens avaliados. 



 

 

 

 

 
Gráfico 01 - Nível de concordância - Geral 

 
 
 

Observa-se um nível de concordância de 97,6% em relação as 

afirmações do questionário. 

 

 
6.  Nível de concordância – Eixo IES 

 
 

O gráfico abaixo foi elaborado considerando a média de 

concordância e discordância apenas dos itens relacionados aos aspectos 

da instituição de ensino. 

 
 

 
Gráfico 02 - Nível de concordância - Eixo IES 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

7.  Nível de concordância – Eixo Curso 
 
 

O gráfico abaixo foi elaborado considerando a média de 

concordância e discordância apenas dos itens relacionados aos aspectos 

do curso. 

 
 

 

Gráfico 03 - Nível de concordância - Eixo Curso 
 
 
 

Em relação aos aspectos dos cursos, o nível de concordância 
 

encontra-se em 94,2%. 
 
 
 
 

O quadro a seguir foi elaborado a partir dos mesmos dados 

presentes nos gráficos, agrupando os níveis 1, 2 e 3 como “discordância” 

e os níveis 4, 5 e 6 como “concordância”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nível de concordância por item avaliado 

Unilasalle 
Niterói Item 

avaliado 

Discordância Concordância 

1.01. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Instituição 
oferece oportunidades para os estudantes 
superarem dificuldades de aprendizagem. 

 

 

12,3% 

 

 

87,7% 

1.02. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Instituição 
oferece condições para os estudantes participarem 
de eventos internos e/ou externos. 

 

 

9,7% 

 

 

90,3% 

1.03. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Instituição 
oferece oportunidades para os estudantes 
participarem nos conselhos ou órgãos colegiados. 

 

 

22,5% 

 

 

77,5% 

1.04. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Instituição 
divulga oportunidades para os estudantes 
realizarem estágio curricular. 

 

 

11,7% 

 

 

88,3% 

1.05. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Instituição 
oferece oportunidades para os estudantes 
realizarem intercâmbios. 

 

 

15,0% 

 

 

85,0% 

1.06. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Instituição 
divulga espaços para os estudantes realizarem 
estágio remunerado (não curricular). 

 

 

17,3% 

 

 

82,7% 

1.07. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As 
condições de infraestrutura das salas de aula 
são adequadas. 

 

4,2% 
 

95,8% 

1.08. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As 
salas/laboratórios de apoio de informática estão 
equipadas e atendem às necessidades dos alunos. 

 

 

3,1% 

 

 

96,9% 

1.09. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O 
acervo disponibilizado pela biblioteca está 
atualizado. 

 

4,2% 
 

95,8% 

1.10. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca 
atende às necessidades das referências 
bibliográficas indicadas aos alunos. 

 

 

4,4% 

 

 

95,6% 

1.11. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca 
oferece serviços de consulta e reserva via internet, 
empréstimos e horário de funcionamento 
adequado. 

 

 

5,9% 

 

 

94,1% 

1.12. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As 
dependências da Instituição apresentam 
condições adequadas de iluminação, climatização 
e conservação. 

 

 

2,9% 

 

 

97,1% 
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Nível de concordância por item avaliado 

Unilasalle 
Niterói Item 

avaliado 

Discordância Concordância 

1.13. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições 
gerais de acessibilidade às dependências acadêmicas 
e administrativas da Instituição estão adequadas e 
são satisfatórias. 

 

 
3,0% 

 

 
97,0% 

1.14. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os resultados 
dos processos internos e externos de avaliação 
institucional e de Cursos são disponibilizados à 
comunidade acadêmica. 

 

 
9,8% 

 

 
90,2% 

1.15. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Instituição 
promove ações que contribuem para o 
desenvolvimento socioeconômico da região. 

 

 

7,1% 

 

 

92,9% 

 

1.16. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Instituição 
promove ações de cuidado e preservação do meio 
ambiente e de defesa da memória e do patrimônio 
cultural. 

 

 
9,8% 

 

 
90,2% 

 

1.17. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A instituição 
promove ações afirmativas de inclusão social, 
defesa e respeito a todas as formas de expressão e 
diversidade social. 

 

 
7,4% 

 

 
92,6% 

1.18. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O Sistema de 
Registro Acadêmico atende às necessidades dos 
alunos em termos de organização, informatização e 
agilidade no atendimento. 

 

 
7,8% 

 

 
92,2% 

1.19. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As 
instalações sanitárias existentes atendem às 
necessidades em termos de quantidade, 
conservação, segurança e acessibilidade. 

 

 
6,0% 

 

 
94,0% 

1.20. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Instituição 
disponibiliza espaços de cultura, de lazer e de 
convívio social. 

 

 

6,6% 

 

 

93,4% 

1.21. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os espaços de 
convivência e de alimentação atendem às 
necessidades da comunidade acadêmica e 
apresentam condições de segurança e 
acessibilidade. 

 

 
10,1% 

 

 
89,9% 

1.22. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A instituição 
realizou melhorias a partir da avaliação 
institucional. 

 

11,2% 
 

88,8% 

1.23. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Estou satisfeito(a) 
com a instituição 

 

4,0% 
 

96,0% 
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Nível de concordância por item avaliado 

Unilasalle 
Niterói Item 

avaliado 

Discordância Concordância 

2.01. ASPECTOS DO CURSO - O Curso promove a 
reflexão da consciência e da conduta ética para o 
exercício profissional. 

 

 

4,2% 

 

 

95,8% 

2.02. ASPECTOS DO CURSO - O Curso promove o 
desenvolvimento da consciência ambiental 
relacionada ao exercício da futura profissão. 

 

 

11,0% 

 

 

89,0% 

2.03. ASPECTOS DO CURSO - O Curso contempla 
questões relacionadas à inclusão social, defesa e 
promoção dos direitos humanos e das igualdades 
étnico- racial. 

 

 
8,1% 

 

 
91,9% 

2.04. ASPECTOS DO CURSO - O Curso contribui 
para a reflexão das questões relativas à formação 
humana em suas diferentes dimensões. 

 

 

6,3% 

 

 

93,7% 

2.05. ASPECTOS DO CURSO - O Curso propicia 
experiências de ensino-aprendizagem 
inovadoras. 

 

13,3% 
 

86,7% 

2.06. ASPECTOS DO CURSO - O Curso oferece 
oportunidades e estimula o trabalho em 
equipe. 

 

8,0% 
 

92,0% 

2.07. ASPECTOS DO CURSO - O Curso contribui para 
ampliar as capacidades de comunicação dos alunos, 
nas formas oral e escrita. 

 

 

8,7% 

 

 

91,3% 

2.08. ASPECTOS DO CURSO - O Curso promove e 
desenvolve a capacidade de pensar criticamente, 
de analisar e de refletir sobre soluções para os 
problemas da sociedade. 

 

 
8,4% 

 

 
91,6% 

2.09. ASPECTOS DO CURSO - A organização do 
curso exige dedicação frequente aos estudos. 

 

6,9% 
 

93,1% 

2.10. ASPECTOS DO CURSO - O Curso promove 
serviços de monitoria para auxiliar os estudantes nas 
dificuldades de aprendizagem. 

 

 

28,7% 

 

 

71,3% 

2.11. ASPECTOS DO CURSO - O Curso oferece 
oportunidades de participação estudantil em 
projetos ou atividades de extensão universitária. 

 

 

16,7% 

 

 

83,3% 

2.12. ASPECTOS DO CURSO - O Curso oferece 
oportunidades de participação estudantil em 
projetos de iniciação científica e em atividades que 
estimulam a pesquisa ou investigação acadêmica. 

 

 
19,9% 

 

 
80,1% 

 

2.13. ASPECTOS DO CURSO - O Curso promove a 
articulação do conhecimento com as atividades 
práticas. 

 

 

16,1% 

 

 

83,9% 



 

 

 

 

Nível de concordância por item avaliado 

Unilasalle 
Niterói Item 

avaliado 

Discordância Concordância 

2.14. ASPECTOS DO CURSO - Os planos de 
ensino apresentados pelos professores 
contribuem para a organização dos estudos. 

 

 

11,0% 

 

 

89,0% 

2.15. ASPECTOS DO CURSO - Os professores de 
modo geral demonstram domínio do conteúdo das 
disciplinas que ministram. 

 

 

5,4% 

 

 

94,6% 

 

2.16. ASPECTOS DO CURSO - As relações professor-
aluno de modo geral estimulam o estudo e 
aprendizagem 

 

 

6,0% 

 

 

94,0% 

2.17. ASPECTOS DO CURSO - O Curso propicia 
conhecimentos atualizados/contemporâneos 
para o exercício profissional. 

 

 

6,2% 

 

 

93,8% 

2.18. ASPECTOS DO CURSO - Estou satisfeito(a) 
com a coordenação do meu curso. 

 

7,2% 
 

92,8% 

2.19. ASPECTOS DO CURSO - O Curso utiliza 
diferentes tecnologias de informação e 
comunicação (TIC's) no desenvolvimento do 
ensino. 

 

 

11,4% 

 

 

88,6% 

2.20. ASPECTOS DO CURSO - Os equipamentos e 
materiais disponíveis nos laboratórios 
destinados às aulas práticas atendem às 
necessidades do Curso. 

 

 

6,4% 

 

 

93,6% 

2.21. ASPECTOS DO CURSO - O Curso promove 
uma formação de qualidade aos acadêmicos. 

 

4,2% 
 

95,8% 

2.22. ASPECTOS DO CURSO - Estou satisfeito(a) 
com o meu curso. 

 

4,9% 
 

95,1% 

Quadro 05 - Nível de concordância por item avaliado 
 

 

No quadro acima, os itens grifados em verde apresentam os 

percentuais mais altos de concordância e os itens grifados em amarelo 

os percentuais mais altos de discordância. 

O item “1.12. As dependências da Instituição apresentam 
 

condições adequadas de iluminação, climatização e conservação” 

obteve o maior percentual de concordância (97,1%). Em 2016, 

quando se mensurava a satisfação, o melhor índice estava no item “2.21. 

O curso promove uma formação de qualidade aos acadêmicos”, com 

95,4% de respondentes satisfeitos. 
 

Outros destaques com alto percentual de concordância são os 

itens “1.13. As condições gerais de acessibilidade às dependências 



 

 

 

acadêmicas e administrativas da Instituição estão adequadas e são 

satisfatórias”, com 97,0% e “1.08. As salas/laboratórios de apoio de 

informática estão equipadas e atendem às necessidades dos alunos”, 

com 96,9%. 

O maior percentual de discordância encontra-se no item 
 

“2.10. O Curso promove serviços de monitoria para auxiliar os 

estudantes nas dificuldades de aprendizagem”, 28,7% dos 

respondentes discordam desta afirmação. No ano anterior, o item “1.06. 

Instituição disponibiliza espaços para os estudantes realizarem estágio 

remunerado” foi o que gerou maior insatisfação dentre os respondentes, 

com 23,9%. 

Os itens que ocupam o segundo e terceiro lugar em nível de 
 

discordância são respectivamente: “1.03. A Instituição oferece 

oportunidades para os estudantes participarem nos conselhos ou órgãos 

colegiados”, com 22,5% e “2.12. O Curso oferece oportunidades de 

participação estudantil em projetos de iniciação científica e em 

atividades que estimulam a pesquisa ou investigação acadêmica”, com 

19,9%. 
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1.01. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes s upera rem dificulda des de a prendiza gem. 9,90% 90,10% 
 
1.02. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece condições pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem de eventos internos e/ou externos . 

 
8,50% 

 
91,50% 

1.03. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem nos cons elhos ou órgã os 

colegia dos . 
 

19,90% 
 

80,10% 
1.04. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio curricula r. 8,80% 91,20% 
1.05. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem intercâ mbios . 12,50% 87,50% 
1.06. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga es pa ços pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio remunera do (nã o curricula r). 14,00% 86,00% 
1.07. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições de infra es trutura da s s a la s de a ula s ã o a dequa da s . 1,10% 98,90% 
 
1.08. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As s a la s /la bora tórios de a poio de informá tica es tã o equipa da s e a tendem à s neces s ida des dos a lunos . 

 
2,20% 

 
97,80% 

1.09. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O a cervo dis ponibiliza do pela biblioteca es tá a tua liza do. 1,50% 98,50% 
1.10. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca a tende à s neces s ida des da s referência s bibliográ fica s indica da s a os a lunos . 2,90% 97,10% 
1.11. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca oferece s erviços de cons ulta e res erva via internet, emprés timos e horá rio de 

funciona mento a dequa do. 
 

5,50% 
 

94,50% 
1.12. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As dependência s da Ins tituiçã o a pres enta m condições a dequa da s de ilumina çã o, clima tiza çã o e 

cons erva çã o. 
 

0,70% 
 

99,30% 
1.13. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições gera is de a ces s ibilida de à s dependência s a ca dêmica s e a dminis tra tiva s da Ins tituiçã o 

es tã o a dequa da s e s ã o s a tis fa tória s . 
 

2,20% 
 

97,80% 
1.14. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os res ulta dos dos proces s os internos e externos de a va lia çã o ins tituciona l e de Curs os s ã o 

dis ponibiliza dos à comunida de a ca dêmica . 
 

7,70% 
 

92,30% 
1.15. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções que contribuem pa ra o des envolvimento s ocioeconômico da regiã o. 7,00% 93,00% 
1.16. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções de cuida do e pres erva çã o do meio a mbiente e de defes a da memória e do 

pa trimônio cultura l. 
 

8,80% 
 

91,20% 
1.17. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o promove a ções a firma tiva s de inclus ã o s ocia l, defes a e res peito a toda s a s forma s de 

expres s ã o e divers ida de s ocia l. 
 

6,20% 
 

93,80% 
1.18. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O Sis tema de Regis tro Aca dêmico a tende à s neces s ida des dos a lunos em termos de orga niza çã o, 

informa tiza çã o e a gilida de no a tendimento. 
 

7,40% 
 

92,60% 
1.19. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As ins ta la ções s a nitá ria s exis tentes a tendem à s neces s ida des em termos de qua ntida de, 

cons erva çã o, s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

1,80% 
 

98,20% 
1.20. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o dis ponibiliza es pa ços de cultura , de la zer e de convívio s ocia l. 4,00% 96,00% 
1.21. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os es pa ços de convivência e de a limenta çã o a tendem à s neces s ida des da comunida de a ca dêmica e 

a pres enta m condições de s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

8,10% 
 

91,90% 
1.22. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o rea lizou melhoria s a pa rtir da a va lia çã o ins tituciona l. 10,30% 89,70% 
1.23. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Es tou s a tis feito(a ) com a ins tituiçã o 3,70% 96,30% 
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2.01. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a reflexã o da cons ciência e da conduta ética pa ra o exercício profis s iona l. 3,30% 96,70% 
 
2.02. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove o des envolvimento da cons ciência a mbienta l rela ciona da a o exercício da futura profis s ã o. 

 
8,50% 

 
91,50% 

2.03. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contempla ques tões rela ciona da s à inclus ã o s ocia l, defes a e promoçã o dos direitos huma nos e da s 

igua lda des étnico-ra cia l. 
 

5,90% 
 

94,10% 
 
2.04. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a reflexã o da s ques tões rela tiva s à forma çã o huma na em s ua s diferentes dimens ões . 

 
4,80% 

 
95,20% 

2.05. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia experiência s de ens ino-a prendiza gem inova dora s . 14,70% 85,30% 
2.06. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des e es timula o tra ba lho em equipe. 6,20% 93,80% 
2.07. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a mplia r a s ca pa cida des de comunica çã o dos a lunos , na s forma s ora l e es crita . 8,10% 91,90% 
2.08. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove e des envolve a ca pa cida de de pens a r critica mente, de a na lis a r e de refletir s obre s oluções 

pa ra os problema s da s ocieda de. 
 

6,20% 
 

93,80% 
2.09. ASPECTOS DO CURSO - A orga niza çã o do curs o exige dedica çã o frequente a os es tudos . 9,20% 90,80% 
2.10. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove s erviços de monitoria pa ra a uxilia r os es tuda ntes na s dificulda des de a prendiza gem. 15,40% 84,60% 
2.11. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos ou a tivida des de extens ã o 

univers itá ria . 
 

15,10% 
 

84,90% 
2.12. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos de inicia çã o científica e em 

a tivida des que es timula m a pes quis a ou inves tiga çã o a ca dêmica . 
 

23,50% 
 

76,50% 
2.13. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a a rticula çã o do conhecimento com a s a tivida des prá tica s . 20,60% 79,40% 
2.14. ASPECTOS DO CURSO - Os pla nos de ens ino a pres enta dos pelos profes s ores contribuem pa ra a orga niza çã o dos es tudos . 12,90% 87,10% 
2.15. ASPECTOS DO CURSO - Os profes s ores de modo gera l demons tra m domínio do conteúdo da s dis ciplina que minis tra m. 7,40% 92,60% 
2.16. ASPECTOS DO CURSO - As rela ções profes s or-a luno de modo gera l es timula m o es tudo e a prendiza gem 7,00% 93,00% 
2.17. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia conhecimentos a tua liza dos /contemporâ neos pa ra o exercício profis s iona l. 5,90% 94,10% 
2.18. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com a coordena çã o do meu curs o. 7,00% 93,00% 
 
2.19. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o utiliza diferentes tecnologia s de informa çã o e comunica çã o (TIC's ) no des envolvimento do ens ino. 

 
14,00% 

 
86,00% 

2.20. ASPECTOS DO CURSO - Os equipa mentos e ma teria is dis poníveis nos la bora tórios des tina dos à s a ula s prá tica s a tendem à s 

neces s ida des do Curs o. 
 

6,20% 
 

93,80% 
2.21. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove uma forma çã o de qua lida de a os a ca dêmicos . 4,00% 96,00% 
2.22. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com o meu curs o. 6,60% 93,40% 
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1.01. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes s upera rem dificulda des de a prendiza gem. 21,00% 79,00% 
 
1.02. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece condições pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem de eventos internos e/ou externos . 

 
11,40% 

 
88,60% 

1.03. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem nos cons elhos ou órgã os 

colegia dos . 
 

24,40% 
 

75,60% 
1.04. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio curricula r. 11,90% 88,10% 
1.05. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem intercâ mbios . 27,30% 72,70% 
1.06. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga es pa ços pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio remunera do (nã o curricula r). 12,50% 87,50% 
1.07. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições de infra es trutura da s s a la s de a ula s ã o a dequa da s . 5,70% 94,30% 
 
1.08. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As s a la s /la bora tórios de a poio de informá tica es tã o equipa da s e a tendem à s neces s ida des dos a lunos . 

 
3,40% 

 
96,60% 

1.09. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O a cervo dis ponibiliza do pela biblioteca es tá a tua liza do. 4,00% 96,00% 
1.10. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca a tende à s neces s ida des da s referência s bibliográ fica s indica da s a os a lunos . 3,40% 96,60% 
1.11. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca oferece s erviços de cons ulta e res erva via internet, emprés timos e horá rio de 

funciona mento a dequa do. 
 

8,50% 
 

91,50% 
1.12. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As dependência s da Ins tituiçã o a pres enta m condições a dequa da s de ilumina çã o, clima tiza çã o e 

cons erva çã o. 
 

5,10% 
 

94,90% 
1.13. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições gera is de a ces s ibilida de à s dependência s a ca dêmica s e a dminis tra tiva s da Ins tituiçã o 

es tã o a dequa da s e s ã o s a tis fa tória s . 
 

4,00% 
 

96,00% 
1.14. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os res ulta dos dos proces s os internos e externos de a va lia çã o ins tituciona l e de Curs os s ã o 

dis ponibiliza dos à comunida de a ca dêmica . 
 

11,40% 
 

88,60% 
1.15. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções que contribuem pa ra o des envolvimento s ocioeconômico da regiã o. 10,80% 89,20% 
1.16. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções de cuida do e pres erva çã o do meio a mbiente e de defes a da memória e do 

pa trimônio cultura l. 
 

8,50% 
 

91,50% 
1.17. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o promove a ções a firma tiva s de inclus ã o s ocia l, defes a e res peito a toda s a s forma s de 

expres s ã o e divers ida de s ocia l. 
 

9,70% 
 

90,30% 
1.18. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O Sis tema de Regis tro Aca dêmico a tende à s neces s ida des dos a lunos em termos de orga niza çã o, 

informa tiza çã o e a gilida de no a tendimento. 
 

9,10% 
 

90,90% 
1.19. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As ins ta la ções s a nitá ria s exis tentes a tendem à s neces s ida des em termos de qua ntida de, 

cons erva çã o, s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

10,80% 
 

89,20% 
1.20. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o dis ponibiliza es pa ços de cultura , de la zer e de convívio s ocia l. 7,40% 92,60% 
1.21. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os es pa ços de convivência e de a limenta çã o a tendem à s neces s ida des da comunida de a ca dêmica e 

a pres enta m condições de s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

14,20% 
 

85,80% 
1.22. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o rea lizou melhoria s a pa rtir da a va lia çã o ins tituciona l. 17,60% 82,40% 
1.23. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Es tou s a tis feito(a ) com a ins tituiçã o 9,10% 90,90% 
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2.01. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a reflexã o da cons ciência e da conduta ética pa ra o exercício profis s iona l. 4,50% 95,50% 
 
2.02. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove o des envolvimento da cons ciência a mbienta l rela ciona da a o exercício da futura profis s ã o. 

 
10,20% 

 
89,80% 

2.03. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contempla ques tões rela ciona da s à inclus ã o s ocia l, defes a e promoçã o dos direitos huma nos e da s 

igua lda des étnico-ra cia l. 
 

11,30% 
 

88,70% 
 
2.04. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a reflexã o da s ques tões rela tiva s à forma çã o huma na em s ua s diferentes dimens ões . 

 
7,90% 

 
92,10% 

2.05. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia experiência s de ens ino-a prendiza gem inova dora s . 13,60% 86,40% 
2.06. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des e es timula o tra ba lho em equipe. 13,00% 87,00% 
2.07. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a mplia r a s ca pa cida des de comunica çã o dos a lunos , na s forma s ora l e es crita . 12,40% 87,60% 
2.08. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove e des envolve a ca pa cida de de pens a r critica mente, de a na lis a r e de refletir s obre s oluções 

pa ra os problema s da s ocieda de. 
 

12,40% 
 

87,60% 
2.09. ASPECTOS DO CURSO - A orga niza çã o do curs o exige dedica çã o frequente a os es tudos . 7,90% 92,10% 
2.10. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove s erviços de monitoria pa ra a uxilia r os es tuda ntes na s dificulda des de a prendiza gem. 39,50% 60,50% 
2.11. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos ou a tivida des de extens ã o 

univers itá ria . 
 

20,90% 
 

79,10% 
2.12. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos de inicia çã o científica e em 

a tivida des que es timula m a pes quis a ou inves tiga çã o a ca dêmica . 
 

27,10% 
 

72,90% 
2.13. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a a rticula çã o do conhecimento com a s a tivida des prá tica s . 20,90% 79,10% 
2.14. ASPECTOS DO CURSO - Os pla nos de ens ino a pres enta dos pelos profes s ores contribuem pa ra a orga niza çã o dos es tudos . 13,60% 86,40% 
2.15. ASPECTOS DO CURSO - Os profes s ores de modo gera l demons tra m domínio do conteúdo da s dis ciplina que minis tra m. 9,00% 91,00% 
2.16. ASPECTOS DO CURSO - As rela ções profes s or-a luno de modo gera l es timula m o es tudo e a prendiza gem 12,40% 87,60% 
2.17. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia conhecimentos a tua liza dos /contemporâ neos pa ra o exercício profis s iona l. 6,20% 93,80% 
2.18. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com a coordena çã o do meu curs o. 12,40% 87,60% 
 
2.19. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o utiliza diferentes tecnologia s de informa çã o e comunica çã o (TIC's ) no des envolvimento do ens ino. 

 
15,30% 

 
84,70% 

2.20. ASPECTOS DO CURSO - Os equipa mentos e ma teria is dis poníveis nos la bora tórios des tina dos à s a ula s prá tica s a tendem à s 

neces s ida des do Curs o. 
 

11,30% 
 

88,70% 
2.21. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove uma forma çã o de qua lida de a os a ca dêmicos . 7,30% 92,70% 
2.22. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com o meu curs o. 5,60% 94,40% 
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1.01. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes s upera rem dificulda des de a prendiza gem. 16,30% 83,70% 
 
1.02. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece condições pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem de eventos internos e/ou externos . 

 
14,00% 

 
86,00% 

1.03. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem nos cons elhos ou órgã os 

colegia dos . 
 

31,30% 
 

68,70% 
1.04. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio curricula r. 10,10% 89,90% 
1.05. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem intercâ mbios . 23,60% 76,40% 
1.06. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga es pa ços pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio remunera do (nã o curricula r). 17,10% 82,90% 
1.07. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições de infra es trutura da s s a la s de a ula s ã o a dequa da s . 3,10% 96,90% 
 
1.08. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As s a la s /la bora tórios de a poio de informá tica es tã o equipa da s e a tendem à s neces s ida des dos a lunos . 

 
4,90% 

 
95,10% 

1.09. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O a cervo dis ponibiliza do pela biblioteca es tá a tua liza do. 6,50% 93,50% 
1.10. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca a tende à s neces s ida des da s referência s bibliográ fica s indica da s a os a lunos . 5,70% 94,30% 
1.11. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca oferece s erviços de cons ulta e res erva via internet, emprés timos e horá rio de 

funciona mento a dequa do. 
 

5,40% 
 

94,60% 
1.12. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As dependência s da Ins tituiçã o a pres enta m condições a dequa da s de ilumina çã o, clima tiza çã o e 

cons erva çã o. 
 

4,40% 
 

95,60% 
1.13. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições gera is de a ces s ibilida de à s dependência s a ca dêmica s e a dminis tra tiva s da Ins tituiçã o 

es tã o a dequa da s e s ã o s a tis fa tória s . 
 

4,70% 
 

95,30% 
1.14. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os res ulta dos dos proces s os internos e externos de a va lia çã o ins tituciona l e de Curs os s ã o 

dis ponibiliza dos à comunida de a ca dêmica . 
 

13,50% 
 

86,50% 
1.15. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções que contribuem pa ra o des envolvimento s ocioeconômico da regiã o. 9,30% 90,70% 
1.16. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções de cuida do e pres erva çã o do meio a mbiente e de defes a da memória e do 

pa trimônio cultura l. 
 

12,40% 
 

87,60% 
1.17. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o promove a ções a firma tiva s de inclus ã o s ocia l, defes a e res peito a toda s a s forma s de 

expres s ã o e divers ida de s ocia l. 
 

7,00% 
 

93,00% 
1.18. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O Sis tema de Regis tro Aca dêmico a tende à s neces s ida des dos a lunos em termos de orga niza çã o, 

informa tiza çã o e a gilida de no a tendimento. 
 

9,80% 
 

90,20% 
1.19. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As ins ta la ções s a nitá ria s exis tentes a tendem à s neces s ida des em termos de qua ntida de, 

cons erva çã o, s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

8,00% 
 

92,00% 
1.20. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o dis ponibiliza es pa ços de cultura , de la zer e de convívio s ocia l. 5,70% 94,30% 
1.21. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os es pa ços de convivência e de a limenta çã o a tendem à s neces s ida des da comunida de a ca dêmica e 

a pres enta m condições de s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

9,60% 
 

90,40% 
1.22. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o rea lizou melhoria s a pa rtir da a va lia çã o ins tituciona l. 12,40% 87,60% 
1.23. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Es tou s a tis feito(a ) com a ins tituiçã o 3,90% 96,10% 
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2.01. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a reflexã o da cons ciência e da conduta ética pa ra o exercício profis s iona l. 6,50% 93,50% 
 
2.02. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove o des envolvimento da cons ciência a mbienta l rela ciona da a o exercício da futura profis s ã o. 

 
18,30% 

 
81,70% 

2.03. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contempla ques tões rela ciona da s à inclus ã o s ocia l, defes a e promoçã o dos direitos huma nos e da s 

igua lda des étnico-ra cia l. 
 

10,60% 
 

89,40% 
 
2.04. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a reflexã o da s ques tões rela tiva s à forma çã o huma na em s ua s diferentes dimens ões . 

 
7,80% 

 
92,20% 

2.05. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia experiência s de ens ino-a prendiza gem inova dora s . 22,00% 78,00% 
2.06. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des e es timula o tra ba lho em equipe. 15,00% 85,00% 
2.07. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a mplia r a s ca pa cida des de comunica çã o dos a lunos , na s forma s ora l e es crita . 14,50% 85,50% 
2.08. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove e des envolve a ca pa cida de de pens a r critica mente, de a na lis a r e de refletir s obre s oluções 

pa ra os problema s da s ocieda de. 
 

13,70% 
 

86,30% 
2.09. ASPECTOS DO CURSO - A orga niza çã o do curs o exige dedica çã o frequente a os es tudos . 10,60% 89,40% 
2.10. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove s erviços de monitoria pa ra a uxilia r os es tuda ntes na s dificulda des de a prendiza gem. 52,50% 47,50% 
2.11. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos ou a tivida des de extens ã o 

univers itá ria . 
 

27,10% 
 

72,90% 
2.12. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos de inicia çã o científica e em 

a tivida des que es timula m a pes quis a ou inves tiga çã o a ca dêmica . 
 

29,20% 
 

70,80% 
2.13. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a a rticula çã o do conhecimento com a s a tivida des prá tica s . 21,20% 78,80% 
2.14. ASPECTOS DO CURSO - Os pla nos de ens ino a pres enta dos pelos profes s ores contribuem pa ra a orga niza çã o dos es tudos . 16,80% 83,20% 
2.15. ASPECTOS DO CURSO - Os profes s ores de modo gera l demons tra m domínio do conteúdo da s dis ciplina que minis tra m. 7,00% 93,00% 
2.16. ASPECTOS DO CURSO - As rela ções profes s or-a luno de modo gera l es timula m o es tudo e a prendiza gem 9,00% 91,00% 
2.17. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia conhecimentos a tua liza dos /contemporâ neos pa ra o exercício profis s iona l. 8,50% 91,50% 
2.18. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com a coordena çã o do meu curs o. 10,10% 89,90% 
 
2.19. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o utiliza diferentes tecnologia s de informa çã o e comunica çã o (TIC's ) no des envolvimento do ens ino. 

 
18,10% 

 
81,90% 

2.20. ASPECTOS DO CURSO - Os equipa mentos e ma teria is dis poníveis nos la bora tórios des tina dos à s a ula s prá tica s a tendem à s 

neces s ida des do Curs o. 
 

9,80% 
 

90,20% 
2.21. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove uma forma çã o de qua lida de a os a ca dêmicos . 5,40% 94,60% 
2.22. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com o meu curs o. 5,90% 94,10% 
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1.01. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes s upera rem dificulda des de a prendiza gem. 7,20% 92,80% 
 
1.02. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece condições pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem de eventos internos e/ou externos . 

 
9,90% 

 
90,10% 

1.03. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem nos cons elhos ou órgã os 

colegia dos . 
 

23,40% 
 

76,60% 
1.04. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio curricula r. 20,70% 79,30% 
1.05. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem intercâ mbios . 11,70% 88,30% 
1.06. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga es pa ços pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio remunera do (nã o curricula r). 28,80% 71,20% 
1.07. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições de infra es trutura da s s a la s de a ula s ã o a dequa da s . 0,90% 99,10% 
 
1.08. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As s a la s /la bora tórios de a poio de informá tica es tã o equipa da s e a tendem à s neces s ida des dos a lunos . 

 
0,00% 

 
100,00% 

1.09. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O a cervo dis ponibiliza do pela biblioteca es tá a tua liza do. 2,70% 97,30% 
1.10. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca a tende à s neces s ida des da s referência s bibliográ fica s indica da s a os a lunos . 2,70% 97,30% 
1.11. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca oferece s erviços de cons ulta e res erva via internet, emprés timos e horá rio de 

funciona mento a dequa do. 
 

4,50% 
 

95,50% 
1.12. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As dependência s da Ins tituiçã o a pres enta m condições a dequa da s de ilumina çã o, clima tiza çã o e 

cons erva çã o. 
 

0,90% 
 

99,10% 
1.13. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições gera is de a ces s ibilida de à s dependência s a ca dêmica s e a dminis tra tiva s da Ins tituiçã o 

es tã o a dequa da s e s ã o s a tis fa tória s . 
 

1,80% 
 

98,20% 
1.14. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os res ulta dos dos proces s os internos e externos de a va lia çã o ins tituciona l e de Curs os s ã o 

dis ponibiliza dos à comunida de a ca dêmica . 
 

9,90% 
 

90,10% 
1.15. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções que contribuem pa ra o des envolvimento s ocioeconômico da regiã o. 3,60% 96,40% 
1.16. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções de cuida do e pres erva çã o do meio a mbiente e de defes a da memória e do 

pa trimônio cultura l. 
 

8,10% 
 

91,90% 
1.17. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o promove a ções a firma tiva s de inclus ã o s ocia l, defes a e res peito a toda s a s forma s de 

expres s ã o e divers ida de s ocia l. 
 

4,50% 
 

95,50% 
1.18. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O Sis tema de Regis tro Aca dêmico a tende à s neces s ida des dos a lunos em termos de orga niza çã o, 

informa tiza çã o e a gilida de no a tendimento. 
 

4,50% 
 

95,50% 
1.19. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As ins ta la ções s a nitá ria s exis tentes a tendem à s neces s ida des em termos de qua ntida de, 

cons erva çã o, s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

6,30% 
 

93,70% 
1.20. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o dis ponibiliza es pa ços de cultura , de la zer e de convívio s ocia l. 14,40% 85,60% 
1.21. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os es pa ços de convivência e de a limenta çã o a tendem à s neces s ida des da comunida de a ca dêmica e 

a pres enta m condições de s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

12,60% 
 

87,40% 
1.22. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o rea lizou melhoria s a pa rtir da a va lia çã o ins tituciona l. 11,70% 88,30% 
1.23. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Es tou s a tis feito(a ) com a ins tituiçã o 3,60% 96,40% 
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2.01. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a reflexã o da cons ciência e da conduta ética pa ra o exercício profis s iona l. 2,70% 97,30% 
 
2.02. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove o des envolvimento da cons ciência a mbienta l rela ciona da a o exercício da futura profis s ã o. 

 
5,40% 

 
94,60% 

2.03. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contempla ques tões rela ciona da s à inclus ã o s ocia l, defes a e promoçã o dos direitos huma nos e da s 

igua lda des étnico-ra cia l. 
 

9,00% 
 

91,00% 
 
2.04. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a reflexã o da s ques tões rela tiva s à forma çã o huma na em s ua s diferentes dimens ões . 

 
7,20% 

 
92,80% 

2.05. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia experiência s de ens ino-a prendiza gem inova dora s . 10,80% 89,20% 
2.06. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des e es timula o tra ba lho em equipe. 4,50% 95,50% 
2.07. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a mplia r a s ca pa cida des de comunica çã o dos a lunos , na s forma s ora l e es crita . 9,90% 90,10% 
2.08. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove e des envolve a ca pa cida de de pens a r critica mente, de a na lis a r e de refletir s obre s oluções 

pa ra os problema s da s ocieda de. 
 

8,10% 
 

91,90% 
2.09. ASPECTOS DO CURSO - A orga niza çã o do curs o exige dedica çã o frequente a os es tudos . 5,40% 94,60% 
2.10. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove s erviços de monitoria pa ra a uxilia r os es tuda ntes na s dificulda des de a prendiza gem. 20,70% 79,30% 
2.11. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos ou a tivida des de extens ã o 

univers itá ria . 
 

14,40% 
 

85,60% 
2.12. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos de inicia çã o científica e em 

a tivida des que es timula m a pes quis a ou inves tiga çã o a ca dêmica . 
 

15,30% 
 

84,70% 
2.13. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a a rticula çã o do conhecimento com a s a tivida des prá tica s . 12,60% 87,40% 
2.14. ASPECTOS DO CURSO - Os pla nos de ens ino a pres enta dos pelos profes s ores contribuem pa ra a orga niza çã o dos es tudos . 2,70% 97,30% 
2.15. ASPECTOS DO CURSO - Os profes s ores de modo gera l demons tra m domínio do conteúdo da s dis ciplina que minis tra m. 2,70% 97,30% 
2.16. ASPECTOS DO CURSO - As rela ções profes s or-a luno de modo gera l es timula m o es tudo e a prendiza gem 1,80% 98,20% 
2.17. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia conhecimentos a tua liza dos /contemporâ neos pa ra o exercício profis s iona l. 3,60% 96,40% 
2.18. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com a coordena çã o do meu curs o. 11,70% 88,30% 
 
2.19. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o utiliza diferentes tecnologia s de informa çã o e comunica çã o (TIC's ) no des envolvimento do ens ino. 

 
3,60% 

 
96,40% 

2.20. ASPECTOS DO CURSO - Os equipa mentos e ma teria is dis poníveis nos la bora tórios des tina dos à s a ula s prá tica s a tendem à s 

neces s ida des do Curs o. 
 

3,60% 
 

96,40% 
2.21. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove uma forma çã o de qua lida de a os a ca dêmicos . 1,80% 98,20% 
2.22. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com o meu curs o. 0,90% 99,10% 
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1.01. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes s upera rem dificulda des de a prendiza gem. 10,50% 89,50% 
 
1.02. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece condições pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem de eventos internos e/ou externos . 

 
14,40% 

 
85,60% 

1.03. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem nos cons elhos ou órgã os 

colegia dos . 
 

22,20% 
 

77,80% 
1.04. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio curricula r. 11,80% 88,20% 
1.05. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem intercâ mbios . 7,80% 92,20% 
1.06. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga es pa ços pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio remunera do (nã o curricula r). 20,90% 79,10% 
1.07. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições de infra es trutura da s s a la s de a ula s ã o a dequa da s . 2,60% 97,40% 
 
1.08. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As s a la s /la bora tórios de a poio de informá tica es tã o equipa da s e a tendem à s neces s ida des dos a lunos . 

 
1,30% 

 
98,70% 

1.09. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O a cervo dis ponibiliza do pela biblioteca es tá a tua liza do. 3,90% 96,10% 
1.10. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca a tende à s neces s ida des da s referência s bibliográ fica s indica da s a os a lunos . 3,30% 96,70% 
1.11. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca oferece s erviços de cons ulta e res erva via internet, emprés timos e horá rio de 

funciona mento a dequa do. 
 

4,60% 
 

95,40% 
1.12. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As dependência s da Ins tituiçã o a pres enta m condições a dequa da s de ilumina çã o, clima tiza çã o e 

cons erva çã o. 
 

2,60% 
 

97,40% 
1.13. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições gera is de a ces s ibilida de à s dependência s a ca dêmica s e a dminis tra tiva s da Ins tituiçã o 

es tã o a dequa da s e s ã o s a tis fa tória s . 
 

0,70% 
 

99,30% 
1.14. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os res ulta dos dos proces s os internos e externos de a va lia çã o ins tituciona l e de Curs os s ã o 

dis ponibiliza dos à comunida de a ca dêmica . 
 

9,80% 
 

90,20% 
1.15. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções que contribuem pa ra o des envolvimento s ocioeconômico da regiã o. 5,90% 94,10% 
1.16. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções de cuida do e pres erva çã o do meio a mbiente e de defes a da memória e do 

pa trimônio cultura l. 
 

8,50% 
 

91,50% 
1.17. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o promove a ções a firma tiva s de inclus ã o s ocia l, defes a e res peito a toda s a s forma s de 

expres s ã o e divers ida de s ocia l. 
 

6,50% 
 

93,50% 
1.18. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O Sis tema de Regis tro Aca dêmico a tende à s neces s ida des dos a lunos em termos de orga niza çã o, 

informa tiza çã o e a gilida de no a tendimento. 
 

6,50% 
 

93,50% 
1.19. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As ins ta la ções s a nitá ria s exis tentes a tendem à s neces s ida des em termos de qua ntida de, 

cons erva çã o, s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

3,90% 
 

96,10% 
1.20. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o dis ponibiliza es pa ços de cultura , de la zer e de convívio s ocia l. 5,20% 94,80% 
1.21. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os es pa ços de convivência e de a limenta çã o a tendem à s neces s ida des da comunida de a ca dêmica e 

a pres enta m condições de s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

9,20% 
 

90,80% 
1.22. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o rea lizou melhoria s a pa rtir da a va lia çã o ins tituciona l. 10,50% 89,50% 
1.23. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Es tou s a tis feito(a ) com a ins tituiçã o 2,60% 97,40% 
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2.01. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a reflexã o da cons ciência e da conduta ética pa ra o exercício profis s iona l. 3,90% 96,10% 
 
2.02. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove o des envolvimento da cons ciência a mbienta l rela ciona da a o exercício da futura profis s ã o. 

 
5,20% 

 
94,80% 

2.03. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contempla ques tões rela ciona da s à inclus ã o s ocia l, defes a e promoçã o dos direitos huma nos e da s 

igua lda des étnico-ra cia l. 
 

7,20% 
 

92,80% 
 
2.04. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a reflexã o da s ques tões rela tiva s à forma çã o huma na em s ua s diferentes dimens ões . 

 
7,80% 

 
92,20% 

2.05. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia experiência s de ens ino-a prendiza gem inova dora s . 13,70% 86,30% 
2.06. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des e es timula o tra ba lho em equipe. 3,30% 96,70% 
2.07. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a mplia r a s ca pa cida des de comunica çã o dos a lunos , na s forma s ora l e es crita . 6,50% 93,50% 
2.08. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove e des envolve a ca pa cida de de pens a r critica mente, de a na lis a r e de refletir s obre s oluções 

pa ra os problema s da s ocieda de. 
 

5,20% 
 

94,80% 
2.09. ASPECTOS DO CURSO - A orga niza çã o do curs o exige dedica çã o frequente a os es tudos . 5,20% 94,80% 
2.10. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove s erviços de monitoria pa ra a uxilia r os es tuda ntes na s dificulda des de a prendiza gem. 15,00% 85,00% 
2.11. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos ou a tivida des de extens ã o 

univers itá ria . 
 

11,80% 
 

88,20% 
2.12. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos de inicia çã o científica e em 

a tivida des que es timula m a pes quis a ou inves tiga çã o a ca dêmica . 
 

10,50% 
 

89,50% 
2.13. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a a rticula çã o do conhecimento com a s a tivida des prá tica s . 12,40% 87,60% 
2.14. ASPECTOS DO CURSO - Os pla nos de ens ino a pres enta dos pelos profes s ores contribuem pa ra a orga niza çã o dos es tudos . 16,30% 83,70% 
2.15. ASPECTOS DO CURSO - Os profes s ores de modo gera l demons tra m domínio do conteúdo da s dis ciplina que minis tra m. 6,50% 93,50% 
2.16. ASPECTOS DO CURSO - As rela ções profes s or-a luno de modo gera l es timula m o es tudo e a prendiza gem 4,60% 95,40% 
2.17. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia conhecimentos a tua liza dos /contemporâ neos pa ra o exercício profis s iona l. 8,50% 91,50% 
2.18. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com a coordena çã o do meu curs o. 6,50% 93,50% 
 
2.19. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o utiliza diferentes tecnologia s de informa çã o e comunica çã o (TIC's ) no des envolvimento do ens ino. 

 
7,80% 

 
92,20% 

2.20. ASPECTOS DO CURSO - Os equipa mentos e ma teria is dis poníveis nos la bora tórios des tina dos à s a ula s prá tica s a tendem à s 

neces s ida des do Curs o. 
 

2,00% 
 

98,00% 
2.21. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove uma forma çã o de qua lida de a os a ca dêmicos . 5,20% 94,80% 
2.22. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com o meu curs o. 6,50% 93,50% 



 

 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - ANO 2017 

IES: Unilasalle Niterói 

Curso: História 
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1.01. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes s upera rem dificulda des de a prendiza 
gem. 

3,40% 96,60% 

 

1.02. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece condições pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem de eventos internos e/ou 
externos . 

 

1,70% 

 

98,30% 

1.03. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem nos cons elhos ou órgã os 

colegia dos . 
 

11,90% 

 

88,10% 

1.04. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio curricula r. 10,20% 89,80% 

1.05. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem intercâ mbios . 6,80% 93,20% 

1.06. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga es pa ços pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio remunera do (nã o curricula r). 25,40% 74,60% 

1.07. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições de infra es trutura da s s a la s de a ula s ã o a dequa da s . 3,40% 96,60% 

 

1.08. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As s a la s /la bora tórios de a poio de informá tica es tã o equipa da s e a tendem à s neces s ida des dos a 
lunos . 

 

1,70% 

 

98,30% 

1.09. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O a cervo dis ponibiliza do pela biblioteca es tá a tua liza do. 6,80% 93,20% 

1.10. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca a tende à s neces s ida des da s referência s bibliográ fica s indica da s a os a lunos . 6,80% 93,20% 

1.11. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca oferece s erviços de cons ulta e res erva via internet, emprés timos e horá rio de 

funciona mento a dequa do. 
 

6,80% 

 

93,20% 

1.12. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As dependência s da Ins tituiçã o a pres enta m condições a dequa da s de ilumina çã o, clima tiza çã o e 

cons erva çã o. 
 

0,00% 

 

100,00% 

1.13. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições gera is de a ces s ibilida de à s dependência s a ca dêmica s e a dminis tra tiva s da Ins 
tituiçã o 

es tã o a dequa da s e s ã o s a tis fa tória s . 

 

0,00% 

 

100,00% 

1.14. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os res ulta dos dos proces s os internos e externos de a va lia çã o ins tituciona l e de Curs os s ã o 

dis ponibiliza dos à comunida de a ca dêmica . 
 

3,40% 

 

96,60% 

1.15. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções que contribuem pa ra o des envolvimento s ocioeconômico da regiã o. 6,80% 93,20% 

1.16. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções de cuida do e pres erva çã o do meio a mbiente e de defes a da 
memória e do 

pa trimônio cultura l. 

 

6,80% 

 

93,20% 

1.17. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o promove a ções a firma tiva s de inclus ã o s ocia l, defes a e res peito a toda s a s forma s 
de 

expres s ã o e divers ida de s ocia l. 

 

10,20% 

 

89,80% 

1.18. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O Sis tema de Regis tro Aca dêmico a tende à s neces s ida des dos a lunos em termos de orga niza çã o, 

informa tiza çã o e a gilida de no a tendimento. 
 

1,70% 

 

98,30% 

1.19. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As ins ta la ções s a nitá ria s exis tentes a tendem à s neces s ida des em termos de qua ntida de, 

cons erva çã o, s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

0,00% 

 

100,00% 

1.20. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o dis ponibiliza es pa ços de cultura , de la zer e de convívio s ocia l. 3,40% 96,60% 

1.21. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os es pa ços de convivência e de a limenta çã o a tendem à s neces s ida des da comunida de a ca 
dêmica e 

a pres enta m condições de s egura nça e a ces s ibilida de. 

 

8,50% 

 

91,50% 

1.22. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o rea lizou melhoria s a pa rtir da a va lia çã o ins tituciona l. 1,70% 98,30% 

1.23. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Es tou s a tis feito(a ) com a ins tituiçã o 0,00% 100,00% 
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2.01. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a reflexã o da cons ciência e da conduta ética pa ra o exercício profis s iona l. 1,70% 98,30% 

 

2.02. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove o des envolvimento da cons ciência a mbienta l rela ciona da a o exercício da futura 
profis s ã o. 

 

5,10% 

 

94,90% 

2.03. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contempla ques tões rela ciona da s à inclus ã o s ocia l, defes a e promoçã o dos direitos huma nos 
e da s 

igua lda des étnico-ra cia l. 

 

5,10% 

 

94,90% 

 

2.04. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a reflexã o da s ques tões rela tiva s à forma çã o huma na em s ua s diferentes 
dimens ões . 

 

0,00% 

 

100,00% 

2.05. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia experiência s de ens ino-a prendiza gem inova dora s . 1,70% 98,30% 

2.06. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des e es timula o tra ba lho em equipe. 3,40% 96,60% 

2.07. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a mplia r a s ca pa cida des de comunica çã o dos a lunos , na s forma s ora l e es crita . 1,70% 98,30% 

2.08. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove e des envolve a ca pa cida de de pens a r critica mente, de a na lis a r e de refletir s obre s 
oluções 

pa ra os problema s da s ocieda de. 

 

1,70% 

 

98,30% 

2.09. ASPECTOS DO CURSO - A orga niza çã o do curs o exige dedica çã o frequente a os es tudos . 1,70% 98,30% 

2.10. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove s erviços de monitoria pa ra a uxilia r os es tuda ntes na s dificulda des de a prendiza gem. 25,40% 74,60% 

2.11. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos ou a tivida des de extens ã o 

univers itá ria . 
 

15,30% 

 

84,70% 

2.12. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos de inicia çã o científica e em 

a tivida des que es timula m a pes quis a ou inves tiga çã o a ca dêmica . 
 

8,50% 

 

91,50% 

2.13. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a a rticula çã o do conhecimento com a s a tivida des prá tica s . 5,10% 94,90% 

2.14. ASPECTOS DO CURSO - Os pla nos de ens ino a pres enta dos pelos profes s ores contribuem pa ra a orga niza çã o dos es tudos . 0,00% 100,00% 

2.15. ASPECTOS DO CURSO - Os profes s ores de modo gera l demons tra m domínio do conteúdo da s dis ciplina que minis tra m. 1,70% 98,30% 

2.16. ASPECTOS DO CURSO - As rela ções profes s or-a luno de modo gera l es timula m o es tudo e a prendiza gem 0,00% 100,00% 

2.17. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia conhecimentos a tua liza dos /contemporâ neos pa ra o exercício profis s iona l. 1,70% 98,30% 

2.18. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com a coordena çã o do meu curs o. 0,00% 100,00% 

 

2.19. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o utiliza diferentes tecnologia s de informa çã o e comunica çã o (TIC's ) no des envolvimento do ens 
ino. 

 

1,70% 

 

98,30% 

2.20. ASPECTOS DO CURSO - Os equipa mentos e ma teria is dis poníveis nos la bora tórios des tina dos à s a ula s prá tica s a tendem à s 

neces s ida des do Curs o. 
 

1,70% 

 

98,30% 

2.21. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove uma forma çã o de qua lida de a os a ca dêmicos . 0,00% 100,00% 

2.22. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com o meu curs o. 1,70% 98,30% 



 

 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - ANO 2017 

IES: Unilasalle Niterói 

Curso: Relações Internacionais 
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1.01. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes s upera rem dificulda des de a prendiza gem. 11,00% 89,00% 
 
1.02. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece condições pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem de eventos internos e/ou externos . 

 
1,40% 

 
98,60% 

1.03. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem nos cons elhos ou órgã os 

colegia dos . 
 

11,00% 
 

89,00% 
1.04. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio curricula r. 2,70% 97,30% 
1.05. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem intercâ mbios . 5,50% 94,50% 
1.06. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga es pa ços pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio remunera do (nã o curricula r). 1,40% 98,60% 
1.07. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições de infra es trutura da s s a la s de a ula s ã o a dequa da s . 16,40% 83,60% 
 
1.08. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As s a la s /la bora tórios de a poio de informá tica es tã o equipa da s e a tendem à s neces s ida des dos a lunos . 

 
1,40% 

 
98,60% 

1.09. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O a cervo dis ponibiliza do pela biblioteca es tá a tua liza do. 0,00% 100,00% 
1.10. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca a tende à s neces s ida des da s referência s bibliográ fica s indica da s a os a lunos . 2,70% 97,30% 
1.11. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca oferece s erviços de cons ulta e res erva via internet, emprés timos e horá rio de 

funciona mento a dequa do. 
 

2,70% 
 

97,30% 
1.12. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As dependência s da Ins tituiçã o a pres enta m condições a dequa da s de ilumina çã o, clima tiza çã o e 

cons erva çã o. 
 

8,20% 
 

91,80% 
1.13. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições gera is de a ces s ibilida de à s dependência s a ca dêmica s e a dminis tra tiva s da Ins tituiçã o 

es tã o a dequa da s e s ã o s a tis fa tória s . 
 

4,10% 
 

95,90% 
1.14. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os res ulta dos dos proces s os internos e externos de a va lia çã o ins tituciona l e de Curs os s ã o 

dis ponibiliza dos à comunida de a ca dêmica . 
 

5,50% 
 

94,50% 
1.15. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções que contribuem pa ra o des envolvimento s ocioeconômico da regiã o. 4,10% 95,90% 
1.16. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções de cuida do e pres erva çã o do meio a mbiente e de defes a da memória e do 

pa trimônio cultura l. 
 

8,20% 
 

91,80% 
1.17. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o promove a ções a firma tiva s de inclus ã o s ocia l, defes a e res peito a toda s a s forma s de 

expres s ã o e divers ida de s ocia l. 
 

4,10% 
 

95,90% 
1.18. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O Sis tema de Regis tro Aca dêmico a tende à s neces s ida des dos a lunos em termos de orga niza çã o, 

informa tiza çã o e a gilida de no a tendimento. 
 

8,20% 
 

91,80% 
1.19. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As ins ta la ções s a nitá ria s exis tentes a tendem à s neces s ida des em termos de qua ntida de, 

cons erva çã o, s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

19,20% 
 

80,80% 
1.20. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o dis ponibiliza es pa ços de cultura , de la zer e de convívio s ocia l. 2,70% 97,30% 
1.21. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os es pa ços de convivência e de a limenta çã o a tendem à s neces s ida des da comunida de a ca dêmica e 

a pres enta m condições de s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

5,50% 
 

94,50% 
1.22. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o rea lizou melhoria s a pa rtir da a va lia çã o ins tituciona l. 13,70% 86,30% 
1.23. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Es tou s a tis feito(a ) com a ins tituiçã o 5,50% 94,50% 
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2.01. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a reflexã o da cons ciência e da conduta ética pa ra o exercício profis s iona l. 2,70% 97,30% 
 
2.02. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove o des envolvimento da cons ciência a mbienta l rela ciona da a o exercício da futura profis s ã o. 

 
1,40% 

 
98,60% 

2.03. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contempla ques tões rela ciona da s à inclus ã o s ocia l, defes a e promoçã o dos direitos huma nos e da s 

igua lda des étnico-ra cia l. 
 

1,40% 
 

98,60% 
 
2.04. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a reflexã o da s ques tões rela tiva s à forma çã o huma na em s ua s diferentes dimens ões . 

 
1,40% 

 
98,60% 

2.05. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia experiência s de ens ino-a prendiza gem inova dora s . 1,40% 98,60% 
2.06. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des e es timula o tra ba lho em equipe. 1,40% 98,60% 
2.07. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a mplia r a s ca pa cida des de comunica çã o dos a lunos , na s forma s ora l e es crita . 1,40% 98,60% 
2.08. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove e des envolve a ca pa cida de de pens a r critica mente, de a na lis a r e de refletir s obre s oluções 

pa ra os problema s da s ocieda de. 
 

1,40% 
 

98,60% 
2.09. ASPECTOS DO CURSO - A orga niza çã o do curs o exige dedica çã o frequente a os es tudos . 2,70% 97,30% 
2.10. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove s erviços de monitoria pa ra a uxilia r os es tuda ntes na s dificulda des de a prendiza gem. 26,00% 74,00% 
2.11. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos ou a tivida des de extens ã o 

univers itá ria . 
 

9,60% 
 

90,40% 
2.12. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos de inicia çã o científica e em 

a tivida des que es timula m a pes quis a ou inves tiga çã o a ca dêmica . 
 

9,60% 
 

90,40% 
2.13. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a a rticula çã o do conhecimento com a s a tivida des prá tica s . 5,50% 94,50% 
2.14. ASPECTOS DO CURSO - Os pla nos de ens ino a pres enta dos pelos profes s ores contribuem pa ra a orga niza çã o dos es tudos . 4,10% 95,90% 
2.15. ASPECTOS DO CURSO - Os profes s ores de modo gera l demons tra m domínio do conteúdo da s dis ciplina que minis tra m. 1,40% 98,60% 
2.16. ASPECTOS DO CURSO - As rela ções profes s or-a luno de modo gera l es timula m o es tudo e a prendiza gem 1,40% 98,60% 
2.17. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia conhecimentos a tua liza dos /contemporâ neos pa ra o exercício profis s iona l. 4,10% 95,90% 
2.18. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com a coordena çã o do meu curs o. 8,20% 91,80% 
 
2.19. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o utiliza diferentes tecnologia s de informa çã o e comunica çã o (TIC's ) no des envolvimento do ens ino. 

 
6,80% 

 
93,20% 

2.20. ASPECTOS DO CURSO - Os equipa mentos e ma teria is dis poníveis nos la bora tórios des tina dos à s a ula s prá tica s a tendem à s 

neces s ida des do Curs o. 
 

2,70% 
 

97,30% 
2.21. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove uma forma çã o de qua lida de a os a ca dêmicos . 1,40% 98,60% 
2.22. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com o meu curs o. 6,80% 93,20% 
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1.01. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes s upera rem dificulda des de a prendiza gem. 14,30% 85,70% 
 
1.02. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece condições pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem de eventos internos e/ou externos . 

 
7,60% 

 
92,40% 

1.03. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem nos cons elhos ou órgã os 

colegia dos . 
 

21,80% 
 

78,20% 
1.04. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio curricula r. 31,90% 68,10% 
1.05. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem intercâ mbios . 11,80% 88,20% 
1.06. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga es pa ços pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio remunera do (nã o curricula r). 37,80% 62,20% 
1.07. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições de infra es trutura da s s a la s de a ula s ã o a dequa da s . 11,80% 88,20% 
 
1.08. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As s a la s /la bora tórios de a poio de informá tica es tã o equipa da s e a tendem à s neces s ida des dos a lunos . 

 
4,20% 

 
95,80% 

1.09. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O a cervo dis ponibiliza do pela biblioteca es tá a tua liza do. 8,40% 91,60% 
1.10. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca a tende à s neces s ida des da s referência s bibliográ fica s indica da s a os a lunos . 10,90% 89,10% 
1.11. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca oferece s erviços de cons ulta e res erva via internet, emprés timos e horá rio de 

funciona mento a dequa do. 
 

9,20% 
 

90,80% 
1.12. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As dependência s da Ins tituiçã o a pres enta m condições a dequa da s de ilumina çã o, clima tiza çã o e 

cons erva çã o. 
 

1,70% 
 

98,30% 
1.13. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições gera is de a ces s ibilida de à s dependência s a ca dêmica s e a dminis tra tiva s da Ins tituiçã o 

es tã o a dequa da s e s ã o s a tis fa tória s . 
 

4,20% 
 

95,80% 
1.14. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os res ulta dos dos proces s os internos e externos de a va lia çã o ins tituciona l e de Curs os s ã o 

dis ponibiliza dos à comunida de a ca dêmica . 
 

10,10% 
 

89,90% 
1.15. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções que contribuem pa ra o des envolvimento s ocioeconômico da regiã o. 6,70% 93,30% 
1.16. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções de cuida do e pres erva çã o do meio a mbiente e de defes a da memória e do 

pa trimônio cultura l. 
 

15,10% 
 

84,90% 
1.17. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o promove a ções a firma tiva s de inclus ã o s ocia l, defes a e res peito a toda s a s forma s de 

expres s ã o e divers ida de s ocia l. 
 

16,80% 
 

83,20% 
1.18. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O Sis tema de Regis tro Aca dêmico a tende à s neces s ida des dos a lunos em termos de orga niza çã o, 

informa tiza çã o e a gilida de no a tendimento. 
 

10,90% 
 

89,10% 
1.19. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As ins ta la ções s a nitá ria s exis tentes a tendem à s neces s ida des em termos de qua ntida de, 

cons erva çã o, s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

5,90% 
 

94,10% 
1.20. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o dis ponibiliza es pa ços de cultura , de la zer e de convívio s ocia l. 11,80% 88,20% 
1.21. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os es pa ços de convivência e de a limenta çã o a tendem à s neces s ida des da comunida de a ca dêmica e 

a pres enta m condições de s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

16,80% 
 

83,20% 
1.22. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o rea lizou melhoria s a pa rtir da a va lia çã o ins tituciona l. 13,40% 86,60% 
1.23. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Es tou s a tis feito(a ) com a ins tituiçã o 7,60% 92,40% 
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2.01. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a reflexã o da cons ciência e da conduta ética pa ra o exercício profis s iona l. 4,20% 95,80% 
 
2.02. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove o des envolvimento da cons ciência a mbienta l rela ciona da a o exercício da futura profis s ã o. 

 
16,00% 

 
84,00% 

2.03. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contempla ques tões rela ciona da s à inclus ã o s ocia l, defes a e promoçã o dos direitos huma nos e da s 

igua lda des étnico-ra cia l. 
 

4,20% 
 

95,80% 
 
2.04. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a reflexã o da s ques tões rela tiva s à forma çã o huma na em s ua s diferentes dimens ões . 

 
2,50% 

 
97,50% 

2.05. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia experiência s de ens ino-a prendiza gem inova dora s . 10,10% 89,90% 
2.06. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des e es timula o tra ba lho em equipe. 6,70% 93,30% 
2.07. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a mplia r a s ca pa cida des de comunica çã o dos a lunos , na s forma s ora l e es crita . 4,20% 95,80% 
2.08. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove e des envolve a ca pa cida de de pens a r critica mente, de a na lis a r e de refletir s obre s oluções 

pa ra os problema s da s ocieda de. 
 

3,40% 
 

96,60% 
2.09. ASPECTOS DO CURSO - A orga niza çã o do curs o exige dedica çã o frequente a os es tudos . 3,40% 96,60% 
2.10. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove s erviços de monitoria pa ra a uxilia r os es tuda ntes na s dificulda des de a prendiza gem. 26,10% 73,90% 
2.11. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos ou a tivida des de extens ã o 

univers itá ria . 
 

11,80% 
 

88,20% 
2.12. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos de inicia çã o científica e em 

a tivida des que es timula m a pes quis a ou inves tiga çã o a ca dêmica . 
 

20,20% 
 

79,80% 
2.13. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a a rticula çã o do conhecimento com a s a tivida des prá tica s . 16,80% 83,20% 
2.14. ASPECTOS DO CURSO - Os pla nos de ens ino a pres enta dos pelos profes s ores contribuem pa ra a orga niza çã o dos es tudos . 5,00% 95,00% 
2.15. ASPECTOS DO CURSO - Os profes s ores de modo gera l demons tra m domínio do conteúdo da s dis ciplina que minis tra m. 2,50% 97,50% 
2.16. ASPECTOS DO CURSO - As rela ções profes s or-a luno de modo gera l es timula m o es tudo e a prendiza gem 2,50% 97,50% 
2.17. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia conhecimentos a tua liza dos /contemporâ neos pa ra o exercício profis s iona l. 6,70% 93,30% 
2.18. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com a coordena çã o do meu curs o. 1,70% 98,30% 
 
2.19. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o utiliza diferentes tecnologia s de informa çã o e comunica çã o (TIC's ) no des envolvimento do ens ino. 

 
13,40% 

 
86,60% 

2.20. ASPECTOS DO CURSO - Os equipa mentos e ma teria is dis poníveis nos la bora tórios des tina dos à s a ula s prá tica s a tendem à s 

neces s ida des do Curs o. 
 

5,90% 
 

94,10% 
2.21. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove uma forma çã o de qua lida de a os a ca dêmicos . 4,20% 95,80% 
2.22. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com o meu curs o. 4,20% 95,80% 
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1.01. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes s upera rem dificulda des de a prendiza gem. 6,90% 93,10% 
 
1.02. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece condições pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem de eventos internos e/ou externos . 

 
5,30% 

 
94,70% 

1.03. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem nos cons elhos ou órgã os 

colegia dos . 
 

16,50% 
 

83,50% 
1.04. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio curricula r. 5,90% 94,10% 
1.05. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem intercâ mbios . 7,40% 92,60% 
1.06. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga es pa ços pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio remunera do (nã o curricula r). 9,00% 91,00% 
1.07. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições de infra es trutura da s s a la s de a ula s ã o a dequa da s . 4,30% 95,70% 
 
1.08. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As s a la s /la bora tórios de a poio de informá tica es tã o equipa da s e a tendem à s neces s ida des dos a lunos . 

 
4,30% 

 
95,70% 

1.09. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O a cervo dis ponibiliza do pela biblioteca es tá a tua liza do. 3,70% 96,30% 
1.10. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca a tende à s neces s ida des da s referência s bibliográ fica s indica da s a os a lunos . 3,20% 96,80% 
1.11. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca oferece s erviços de cons ulta e res erva via internet, emprés timos e horá rio de 

funciona mento a dequa do. 
 

5,90% 
 

94,10% 
1.12. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As dependência s da Ins tituiçã o a pres enta m condições a dequa da s de ilumina çã o, clima tiza çã o e 

cons erva çã o. 
 

2,10% 
 

97,90% 
1.13. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições gera is de a ces s ibilida de à s dependência s a ca dêmica s e a dminis tra tiva s da Ins tituiçã o 

es tã o a dequa da s e s ã o s a tis fa tória s . 
 

2,10% 
 

97,90% 
1.14. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os res ulta dos dos proces s os internos e externos de a va lia çã o ins tituciona l e de Curs os s ã o 

dis ponibiliza dos à comunida de a ca dêmica . 
 

7,40% 
 

92,60% 
1.15. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções que contribuem pa ra o des envolvimento s ocioeconômico da regiã o. 4,30% 95,70% 
1.16. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções de cuida do e pres erva çã o do meio a mbiente e de defes a da memória e do 

pa trimônio cultura l. 
 

8,00% 
 

92,00% 
1.17. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o promove a ções a firma tiva s de inclus ã o s ocia l, defes a e res peito a toda s a s forma s de 

expres s ã o e divers ida de s ocia l. 
 

5,30% 
 

94,70% 
1.18. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O Sis tema de Regis tro Aca dêmico a tende à s neces s ida des dos a lunos em termos de orga niza çã o, 

informa tiza çã o e a gilida de no a tendimento. 
 

5,90% 
 

94,10% 
1.19. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As ins ta la ções s a nitá ria s exis tentes a tendem à s neces s ida des em termos de qua ntida de, 

cons erva çã o, s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

2,70% 
 

97,30% 
1.20. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o dis ponibiliza es pa ços de cultura , de la zer e de convívio s ocia l. 8,00% 92,00% 
1.21. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os es pa ços de convivência e de a limenta çã o a tendem à s neces s ida des da comunida de a ca dêmica e 

a pres enta m condições de s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

8,50% 
 

91,50% 
1.22. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o rea lizou melhoria s a pa rtir da a va lia çã o ins tituciona l. 5,30% 94,70% 
1.23. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Es tou s a tis feito(a ) com a ins tituiçã o 0,50% 99,50% 
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2.01. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a reflexã o da cons ciência e da conduta ética pa ra o exercício profis s iona l. 3,70% 96,30% 
 
2.02. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove o des envolvimento da cons ciência a mbienta l rela ciona da a o exercício da futura profis s ã o. 

 
11,70% 

 
88,30% 

2.03. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contempla ques tões rela ciona da s à inclus ã o s ocia l, defes a e promoçã o dos direitos huma nos e da s 

igua lda des étnico-ra cia l. 
 

10,10% 
 

89,90% 
 
2.04. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a reflexã o da s ques tões rela tiva s à forma çã o huma na em s ua s diferentes dimens ões . 

 
9,00% 

 
91,00% 

2.05. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia experiência s de ens ino-a prendiza gem inova dora s . 6,40% 93,60% 
2.06. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des e es timula o tra ba lho em equipe. 3,20% 96,80% 
2.07. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a mplia r a s ca pa cida des de comunica çã o dos a lunos , na s forma s ora l e es crita . 3,70% 96,30% 
2.08. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove e des envolve a ca pa cida de de pens a r critica mente, de a na lis a r e de refletir s obre s oluções 

pa ra os problema s da s ocieda de. 
 

8,50% 
 

91,50% 
2.09. ASPECTOS DO CURSO - A orga niza çã o do curs o exige dedica çã o frequente a os es tudos . 3,20% 96,80% 
2.10. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove s erviços de monitoria pa ra a uxilia r os es tuda ntes na s dificulda des de a prendiza gem. 10,10% 89,90% 
2.11. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos ou a tivida des de extens ã o 

univers itá ria . 
 

6,90% 
 

93,10% 
2.12. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos de inicia çã o científica e em 

a tivida des que es timula m a pes quis a ou inves tiga çã o a ca dêmica . 
 

6,40% 
 

93,60% 
2.13. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a a rticula çã o do conhecimento com a s a tivida des prá tica s . 7,40% 92,60% 
2.14. ASPECTOS DO CURSO - Os pla nos de ens ino a pres enta dos pelos profes s ores contribuem pa ra a orga niza çã o dos es tudos . 5,90% 94,10% 
2.15. ASPECTOS DO CURSO - Os profes s ores de modo gera l demons tra m domínio do conteúdo da s dis ciplina que minis tra m. 1,60% 98,40% 
2.16. ASPECTOS DO CURSO - As rela ções profes s or-a luno de modo gera l es timula m o es tudo e a prendiza gem 2,70% 97,30% 
2.17. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia conhecimentos a tua liza dos /contemporâ neos pa ra o exercício profis s iona l. 3,70% 96,30% 
2.18. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com a coordena çã o do meu curs o. 1,10% 98,90% 
 
2.19. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o utiliza diferentes tecnologia s de informa çã o e comunica çã o (TIC's ) no des envolvimento do ens ino. 

 
2,70% 

 
97,30% 

2.20. ASPECTOS DO CURSO - Os equipa mentos e ma teria is dis poníveis nos la bora tórios des tina dos à s a ula s prá tica s a tendem à s 

neces s ida des do Curs o. 
 

4,30% 
 

95,70% 
2.21. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove uma forma çã o de qua lida de a os a ca dêmicos . 2,10% 97,90% 
2.22. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com o meu curs o. 1,60% 98,40% 



 

 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - ANO 2017 

IES: Unilasalle Niterói 

Curso: Engenharia Elétrica 

 

 

 

 Di s cordâ nci a Concordâ nci a 

 
A

sp
ec

to
s 

d
a 

In
st

it
u

iç
ão

 

1.01. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes s upera rem dificulda des de a prendiza gem. 4,80% 95,20% 
 
1.02. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece condições pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem de eventos internos e/ou externos . 

 
0,00% 

 
100,00% 

1.03. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes pa rticipa rem nos cons elhos ou órgã os 

colegia dos . 
 

0,00% 
 

100,00% 
1.04. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio curricula r. 0,00% 100,00% 
1.05. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o oferece oportunida des pa ra os es tuda ntes rea liza rem intercâ mbios . 0,00% 100,00% 
1.06. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o divulga es pa ços pa ra os es tuda ntes rea liza rem es tá gio remunera do (nã o curricula r). 4,80% 95,20% 
1.07. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições de infra es trutura da s s a la s de a ula s ã o a dequa da s . 0,00% 100,00% 
 
1.08. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As s a la s /la bora tórios de a poio de informá tica es tã o equipa da s e a tendem à s neces s ida des dos a lunos . 

 
0,00% 

 
100,00% 

1.09. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O a cervo dis ponibiliza do pela biblioteca es tá a tua liza do. 0,00% 100,00% 
1.10. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca a tende à s neces s ida des da s referência s bibliográ fica s indica da s a os a lunos . 0,00% 100,00% 
1.11. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A biblioteca oferece s erviços de cons ulta e res erva via internet, emprés timos e horá rio de 

funciona mento a dequa do. 
 

4,80% 
 

95,20% 
1.12. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As dependência s da Ins tituiçã o a pres enta m condições a dequa da s de ilumina çã o, clima tiza çã o e 

cons erva çã o. 
 

0,00% 
 

100,00% 
1.13. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As condições gera is de a ces s ibilida de à s dependência s a ca dêmica s e a dminis tra tiva s da Ins tituiçã o 

es tã o a dequa da s e s ã o s a tis fa tória s . 
 

0,00% 
 

100,00% 
1.14. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os res ulta dos dos proces s os internos e externos de a va lia çã o ins tituciona l e de Curs os s ã o 

dis ponibiliza dos à comunida de a ca dêmica . 
 

4,80% 
 

95,20% 
1.15. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções que contribuem pa ra o des envolvimento s ocioeconômico da regiã o. 0,00% 100,00% 
1.16. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o promove a ções de cuida do e pres erva çã o do meio a mbiente e de defes a da memória e do 

pa trimônio cultura l. 
 

0,00% 
 

100,00% 
1.17. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o promove a ções a firma tiva s de inclus ã o s ocia l, defes a e res peito a toda s a s forma s de 

expres s ã o e divers ida de s ocia l. 
 

0,00% 
 

100,00% 
1.18. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - O Sis tema de Regis tro Aca dêmico a tende à s neces s ida des dos a lunos em termos de orga niza çã o, 

informa tiza çã o e a gilida de no a tendimento. 
 

4,80% 
 

95,20% 
1.19. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - As ins ta la ções s a nitá ria s exis tentes a tendem à s neces s ida des em termos de qua ntida de, 

cons erva çã o, s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

0,00% 
 

100,00% 
1.20. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A Ins tituiçã o dis ponibiliza es pa ços de cultura , de la zer e de convívio s ocia l. 0,00% 100,00% 
1.21. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Os es pa ços de convivência e de a limenta çã o a tendem à s neces s ida des da comunida de a ca dêmica e 

a pres enta m condições de s egura nça e a ces s ibilida de. 
 

0,00% 
 

100,00% 
1.22. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - A ins tituiçã o rea lizou melhoria s a pa rtir da a va lia çã o ins tituciona l. 4,80% 95,20% 
1.23. ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO - Es tou s a tis feito(a ) com a ins tituiçã o 0,00% 100,00% 
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2.01. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a reflexã o da cons ciência e da conduta ética pa ra o exercício profis s iona l. 0,00% 100,00% 
 
2.02. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove o des envolvimento da cons ciência a mbienta l rela ciona da a o exercício da futura profis s ã o. 

 
0,00% 

 
100,00% 

2.03. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contempla ques tões rela ciona da s à inclus ã o s ocia l, defes a e promoçã o dos direitos huma nos e da s 

igua lda des étnico-ra cia l. 
 

0,00% 
 

100,00% 
 
2.04. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a reflexã o da s ques tões rela tiva s à forma çã o huma na em s ua s diferentes dimens ões . 

 
0,00% 

 
100,00% 

2.05. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia experiência s de ens ino-a prendiza gem inova dora s . 0,00% 100,00% 
2.06. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des e es timula o tra ba lho em equipe. 0,00% 100,00% 
2.07. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o contribui pa ra a mplia r a s ca pa cida des de comunica çã o dos a lunos , na s forma s ora l e es crita . 0,00% 100,00% 
2.08. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove e des envolve a ca pa cida de de pens a r critica mente, de a na lis a r e de refletir s obre s oluções 

pa ra os problema s da s ocieda de. 
 

0,00% 
 

100,00% 
2.09. ASPECTOS DO CURSO - A orga niza çã o do curs o exige dedica çã o frequente a os es tudos . 0,00% 100,00% 
2.10. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove s erviços de monitoria pa ra a uxilia r os es tuda ntes na s dificulda des de a prendiza gem. 14,30% 85,70% 
2.11. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos ou a tivida des de extens ã o 

univers itá ria . 
 

4,80% 
 

95,20% 
2.12. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o oferece oportunida des de pa rticipa çã o es tuda ntil em projetos de inicia çã o científica e em 

a tivida des que es timula m a pes quis a ou inves tiga çã o a ca dêmica . 
 

19,00% 
 

81,00% 
2.13. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove a a rticula çã o do conhecimento com a s a tivida des prá tica s . 9,50% 90,50% 
2.14. ASPECTOS DO CURSO - Os pla nos de ens ino a pres enta dos pelos profes s ores contribuem pa ra a orga niza çã o dos es tudos . 0,00% 100,00% 
2.15. ASPECTOS DO CURSO - Os profes s ores de modo gera l demons tra m domínio do conteúdo da s dis ciplina que minis tra m. 0,00% 100,00% 
2.16. ASPECTOS DO CURSO - As rela ções profes s or-a luno de modo gera l es timula m o es tudo e a prendiza gem 0,00% 100,00% 
2.17. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o propicia conhecimentos a tua liza dos /contemporâ neos pa ra o exercício profis s iona l. 0,00% 100,00% 
2.18. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com a coordena çã o do meu curs o. 0,00% 100,00% 
 
2.19. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o utiliza diferentes tecnologia s de informa çã o e comunica çã o (TIC's ) no des envolvimento do ens ino. 

 
0,00% 

 
100,00% 

2.20. ASPECTOS DO CURSO - Os equipa mentos e ma teria is dis poníveis nos la bora tórios des tina dos à s a ula s prá tica s a tendem à s 

neces s ida des do Curs o. 
 

0,00% 
 

100,00% 
2.21. ASPECTOS DO CURSO - O Curs o promove uma forma çã o de qua lida de a os a ca dêmicos . 0,00% 100,00% 
2.22. ASPECTOS DO CURSO - Es tou s a tis feito(a ) com o meu curs o. 0,00% 100,00% 
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Observação geral 

Foi muito significativo o percentual de índices de satisfação e concordância dos 

alunos, num nível de 96,6% em relação aos itens indagados, sendo 98,6% no Eixo da 

Instituição e 94,2% no Eixo Curso. 
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EIXO 1 

 

AVALIAÇÃO DE EGRESSOS/2017 

A avaliação dos egressos foi pautada em duas indagações consideradas essenciais para 

informação sobre satisfação com o curso realizado nas Instituições, sendo uma referida de 

modo geral ao nível do curso e outra referida à contribuição ao acesso ao mercado de 

trabalho. 

O contato com os egressos foi feito através de email, enviado a alunos já formado há 

dois anos. Foram respondentes 114 alunos. Seguem-se, então, os percentuais de respostas à 

primeira e à segunda questão. 

1 – Em que nível você considera o curso realizado? 

Resultado: 92,1% dos alunos considerou em nível bom e 7,9% considerou em nível 

regular. 

2 – O curso que você realizou, em que nível você considera que contribuiu para o seu 

acesso ou permanência no mercado de trabalho? 

Resultado: 67,2% dos alunos considerou em nível bom, 28,9% considerou em nível 

regular e 7,9% considerou em nível fraco. 

Observação geral: merece atenção a contribuição dos cursos, de maneira geral, ao 

acesso ao mercado de trabalho, valendo que professores e coordenadores verifiquem a 

possibilidade de aperfeiçoamentos de conteúdos e metodologias. 
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EIXO 1 

AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE EXTERNA/2017 

A avaliação da comunidade externa foi feita pelas pessoas que frequentaram em 2017 

o Núcleo de Arte e Cultura La Salle. Foram feitas três indagações, cujas respostas e número 

de respondentes apresentam-se a seguir: 

Primeira questão: 

Como você avalia as contribuições educacionais e culturais da Instituição? 

Número de respondentes – 10 

Resultado – 100% de respostas em nível ótimo 

 

Segunda questão: 

Como você percebe a imagem e o conceito social da Instituição? 

Número de respondentes – 9  

Resultado – 66,7% de respostas em nível ótimo 

                    33,3% em nível bom 

 

Terceira questão: 

Como tem ficado sabendo dos eventos oferecidos pela Instituição? 

Número de respondentes – 10 

Resultado – através de jornais, revistas, convite, visitando o Núcleo de Arte e Cultura 

La Salle, lendo. 

 

Observação geral:  

Observa-se um nível bom de respostas predominando o nível ótimo seguido de bom. 

 

Seguem-se dados da Ouvidoria: 

Duas pessoas questionaram o atendimento da Central de Atendimento ao Estudantes  

Uma pessoa reclamou do atendimento da Cantina. 

Uma pessoa reclamou de um professor de Engenharia Civil. 

Uma pessoa elogiou Professores e Coordenação do Curso de Sistemas de Informação. 

 

Observação geral 
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É pouca a recorrência à Ouvidoria, assim como são poucos os questionamentos 

podendo-se também assinalar a pouco atenção a elogios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Unilasalle/RJ permanecerá priorizando a autoavaliação institucional, no interesse da 

qualidade social e acadêmica de seus cursos, mantendo sua responsabilidade e sua missão, 

tendo como referência o legado de seu fundador, João Batista De La Salle. 

Nesses três anos focalizados neste Relatório Integral, verificaram-se avaliações 

positivas no eixo da Instituição e no eixo dos Cursos, o que gratifica gestores, docentes e 

funcionários, cujas ações foram valiosas nesse sentido. 

As metas estratégicas para os anos de 2018 a 2022, assim como o Plano de 

Desenvolvimento Institucional/PDI, serão referências essenciais à evolução do Centro 

Universitário, levando sempre em conta sua missão, sua responsabilidade sociopedagógica, 

seu compromisso com o desenvolvimento e consolidação de valores humanos que dignificam 

as relações. 

Finalmente, o que se deseja e prioriza é a participação da comunidade acadêmica e seu 

envolvimento efetivo nos projetos e atividades a serem implementados nos próximos anos, 

sustentando e investindo na evolução institucional e nas perspectivas de ampliação dos cursos 

e dos espaços acadêmicos, no intuito de condições eficientes e eficazes de acesso a 

conhecimento atual e significativo pelos alunos. 

 


