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INTRODUÇÃO 

 A FACULDADE DE CALDAS NOVAS - UNICALDAS, é uma instituição particular de 

Ensino Superior, mantida SOCIEDADE DE ENSINO DE CALDAS NOVAS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede e foro em Caldas Novas - Goiás, inscrita no 

CNPJ/MF sob Nº 3.494.082/0001-66, com seu Contrato Social registrado, sob o Nº 327 

no livro Nº B 16, fls. 014 no Cartório do 2º Ofício de Notas de Caldas Novas, no dia 05 de 

outubro de1999.  A UNICALDAS - FACULDADE DE CALDAS NOVAS rege-se pela 

legislação do Sistema Federal de Ensino, pelo seu Regimento Interno, que se encontra 

devidamente aprovado (Relatório nº 23/2002 da Secretaria de Educação Superior do 

MEC e Portaria Ministerial nº 646, de 7 de março de 2002, publicada no DOU de 

8/3/2002, Seção 1, pág.25), Resoluções e Regulamentos emanados do seu Conselho 

Superior e pelas Resoluções da Entidade Mantenedora. 

 O Programa de Avaliação Institucional da UNICALDAS – Faculdade de Caldas 

Novas foi elaborado para atender à Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e cria a Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) em cada IES do Sistema Federal de Ensino. O presente Programa foi 

elaborado com base na Portaria MEC n° 2.051, de 9/7/2004, e nos documentos 

Diretrizes para a auto-avaliação das Instituições e Orientações Gerais  para o Roteiro da 

auto-avaliação das Instituições, editados pelo INEP. O Programa de Avaliação 

Institucional (PAI – UNICALDAS) será implementado e  desenvolvido pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), constituída por sua Diretoria. 

 A avaliação das instituições de educação superior tem caráter formativo e visa o 

aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e da instituição como um todo. 

Tal ocorre, em especial, quando conta com a participação efetiva de toda a comunidade 

interna e, ainda, com a contribuição de atores externos do entorno institucional. Assim, a 

instituição constrói, aos poucos, uma cultura de avaliação que possibilita uma permanente 

atitude de tomada de consciência sobre sua missão e finalidades acadêmica e social. O 

processo de auto-avaliação deve fornecer uma visão global da instituição sob uma dupla 

perspectiva, segundo o documento Diretrizes para a auto-avaliação das Instituições: o 

objeto de análise é o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades, funções e 

finalidades da instituição, centrado em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

segundo os diferentes perfis e missões institucionais. Está compreendida, na avaliação da 

instituição, a gestão, a responsabilidade e compromissos sociais e a formação acadêmica 
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e profissional com vistas a repensar sua missão para o futuro e os sujeitos da avaliação 

são os conjuntos de professores, estudantes, técnico administrativos e membros da 

comunidade externa, especialmente, convidados ou designados. 

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados da avaliação 

realizada pela Comissão Própria de avaliação – CPA da UNICALDAS, no exercício de 

2014, de acordo ao disposto na Lei nº 10.861/04, em que são estabelecidas as dimensões 

a serem consideradas no processo de avaliação institucional.  

De acordo com o roteiro da auto-avaliação institucional PAI-2014, os núcleos para 

alinhamento da pesquisa, deram-se da seguinte maneira: 

Questionário do discente -  5 (cinco) núcleos para alinhamento das ações: 

avaliação do corpo docente; comportamento em sala de aula – corpo docente; resultados 

e avaliações – corpo docente; aulas práticas – corpo docente; avaliando no âmbito geral a 

instituição e suas práticas. 

Questionário do docente -  6 (seis) núcleos para alinhamento das ações: avaliação 

do curso que atua e discente; quanto a comunicação e informação; quanto a extensão; 

quanto a pesquisa; quanto ao ambiente e condições de trabalho; quanto a organização e 

objetivos institucionais. 

Questionário do técnico-administrativo -  2 (dois) núcleos para alinhamento das 

ações: avaliação da gestão da faculdade (ações – comunicação – acesso a 

equipamentos); avaliação quanto ao ambiente de trabalho e condições de trabalho. 

Questionário da Sociedade Civil Organizada -  3 (três) núcleos para alinhamento 

das ações: avaliação do papel das intuições de ensino superior junto a sociedade; 

avaliação direta das ações da faculdade em prol da comunidade local; avaliação do perfil 

e atuação do corpo docente e discente junto as necessidades da comunidade.  

Cada núcleo citado norteou a presente avaliação, em que os temas indicados foram 

analisados e avaliados de acordo com as especificidades da instituição. Para viabilizar os 

trabalhos da CPA no ano de 2015, reuniram-se os representantes dos segmentos da 

comunidade acadêmica, representantes do corpo docente, representantes do corpo 

discente, representante da sociedade civil organizada, representante da mantenedora e 

representante do corpo técnico-administrativo para a definição do planejamento contendo 

as etapas de sensibilização, desenvolvimento e consolidação. A etapa de sensibilização 

aconteceu com a participação dos representantes da Comissão Própria de Avaliação – 

CPA, por meio de divulgação no Portal da UNICALDAS através dos coordenadores de 

curso, visita da Comissão CPA em sala de aula dos 6 (seis) cursos ativos. Na etapa de 

desenvolvimento, além das ações direcionadas para a sensibilização, foi realizada 
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avaliação de egressos, docentes, análise sobre evasão, entre outras atividades. Ainda 

nessa etapa, foram revisados os instrumentos de coleta de dados, aplicadas as 

metodologias de análise e interpretação de dados e, disponibilizadas as condições 

materiais e de recursos humanos para o desenvolvimento do trabalho. 

Na terceira e última etapa, a de consolidação, elaborou-se o relatório final a partir da 

definição de seu formato e da discussão dos resultados encontrados no processo de 

coleta de dados, direcionado para um balanço critico do processo avaliativo com a 

comunidade acadêmica. 

 

1. PAI – Programa de Avaliação Institucional UNICALDAS 

 Para fomentar o Regimento da CPA e suas ações dentro e fora do espaço 

acadêmico, criou-se o PAI (Programa de Avaliação Institucional –  UNICALDAS como 

seus principais objetivos:  

a) gerar conhecimento para a tomada de decisão dos dirigentes da instituição em 

relação à melhoria contínua de qualidade dos serviços de educação superior 

ofertados;  

b) pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas 

pela instituição;  

c) identificar as potencialidades da instituição e as possíveis causas dos seus 

problemas e pontos fracos;  

d) aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo 

docente e técnico-administrativo;  

e) fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais;  

f) tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade;  

g) julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos;  

h) prestar contas à sociedade sobre os serviços desenvolvidos.   

 A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual a instituição constrói 

conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do 

conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior 

relevância social. Para tanto, o PAI – UNICALDAS deve sistematizar informações, 

analisar coletivamente os significados das realizações, desvendar formas de 
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organização, administração e ação, identificar pontos fortes e potencialidades, bem como 

pontos fracos, e contribuir com estratégias de superação de problemas.  O PAI – 

UNICALDAS  pressupõem algumas condições fundamentais, a saber:  

a) equipe de coordenação – a CPA – UNICALDAS – para planejar e organizar as 

atividades, manter o interesse pela avaliação, sensibilizando a comunidade e 

fornecendo assessoramento aos diferentes setores da instituição, e refletir 

sobre o processo;  

b) participação dos integrantes da instituição, pois o envolvimento dos atores – 

por diferentes que sejam entre si – auxilia na construção do conhecimento 

gerado na avaliação;  

c) compromisso explícito dos dirigentes da instituição em relação ao processo 

avaliativo;  

d) informações válidas e confiáveis: a informação fidedigna é o elemento 

fundamental do processo avaliativo e sua disponibilização pelos órgãos 

pertinentes da instituição é prioritária;  

e) uso efetivo dos resultados: o conhecimento que a avaliação interna proverá à 

comunidade institucional deve ter uma finalidade clara de planejar ações 

destinadas à superação das dificuldades e ao aprimoramento institucional;  

f) avaliação externa: os resultados da auto-avaliação precisam ser submetidos ao 

olhar externo de especialistas; uma visão externa à instituição pode corrigir 

eventuais erros de percepção produzidos pelos agentes internos, atuando 

como um instrumento cognitivo, crítico e organizador das ações da instituição e 

do MEC. 

     

2. MEMBROS CPA - UNICALDAS 

 A CPA - Comissão Própria de Avaliação – UNICALDAS, é o órgão responsável pela 

implantação e desenvolvimento do Programa de Avaliação Institucional da Faculdade de 

Caldas Novas – UNICALDAS, com as atribuições de condução dos processos de 

avaliação internos, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 

INEP. A CPA – UNICALDAS foi constituída por ato do Diretor Geral e tem a seguinte 

composição:  
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• Prof. Ms. Sérgio Gustavo da Silva – Presidente da CPA; 

• Prof. Ms. Rogério Rodrigues de Oliveira – representante do corpo docente; 

• Prof. Dr. Ronaldo do Nascimento Carvalho – representante do corpo docente; 

• Ezequiel de Paula Oliveira e Elias Felipe Neris – representantes do corpo 

discente; 

• Sr. Ismael Ramos da Costa – representante da Mantenedora; 

• Sra. Valdeni de Almeida Martins - representante do corpo técnico-

administrativo; e 

• Sr. André Luís Ramos de Lima - representante da Sociedade Civil 

Organizada. 

 

A Avaliação Institucional não pode ser concebida isoladamente, e sim, a soma de 

ações conjuntas entre os membros citados acima, discentes, docentes, colaboradores 

(técnico-administrativo) e comunidade, que visam suas reais contribuições junto ao Plano 

de Melhorias Contínuas da instituição, sejam elas físicas, instrumentais, de pessoal, de 

formação, de pesquisa, sociais, entre outras. A CPA – UNICALDAS funcionará junto à 

Diretoria Geral, que providenciará a infraestrutura física e tecnológica e os recursos 

humanos e financeiros necessários para o desenvolvimento de suas atividades.  

  

 A CPA – UNICALDAS atua com autonomia em relação aos conselhos e demais 

órgãos colegiados existentes na instituição. O mandato dos membros da CPA – 

UNICALDAS é um ciclo avaliativo, podendo haver recondução, sendo que sua dinâmica 

de funcionamento e a especificação das atribuições da estão regulamentadas neste 

documento, a ser aprovado pelo Conselho Superior da Faculdade de Caldas Novas – 

UNICALDAS, devendo ser amplamente divulgado, quanto aos seus objetivos, equipe de 

coordenação, etapas, dimensões de avaliação e cronograma no sítio da IES 

www.unicaldas.edu.br e nos veículos de comunicação próprios da mesma. 

 Neste sentido, foi desenvolvida uma metodologia baseada em indicadores, de forma 

a contemplar no procedimento avaliativo tanto a avaliação de processos, quanto o 

planejamento estratégico.   

 No ano de 2013 esta metodologia foi reavaliada e alguns ajustes se fizeram 

necessários em virtude da transformação que a instituição estava passando. Neste 

período a faculdade estava colocando em prática parte do seu Plano de Melhorias 
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Contínuas, com reformas, adequações de espaços e setores, aquisição de novos 

equipamentos tecnológicos, entre outras ações de melhorias continuas. 

 

3. DADOS E RESULTADOS DA AUTO-AVALIAÇÃO PAI 2014 UNICALDAS 

 

A sensibilização aconteceu por meio de vários anais de comunicação da instituição, 

murais, homepage, e-mails dos representantes de turma, página do facebook da 

instituição, etc.  

 

Foram detectadas algumas dificuldades, como o baixo empenho do corpo discente, 

do corpo docente e do corpo técnico-administrativo no preenchimento dos questionários. 

O anonimato dos questionários, pelo fato de não serem identificados, deixa evidente que 

muitos não respondem aos questionários de forma consciente, com responsabilidade.  

 

Pode-se também relatar as facilidades no processo de desenvolvimento das 

atividades da CPA: agilidade na elaboração, aplicação e tabulação dos questionários, 

tendo em vista que os questionários foram impressos e não eletrônicos. 

 

 

GRÁFICO 01 – FAIXA ETÁRIA 

O gráfico mostra que 86,98% dos estudantes situam-se na faixa etária até os 36 

anos, caracterizando-se como um público jovem, porém, houve um pequeno aumento da 

público da faixa etária acima dos 36 anos em relação aos anos anteriores. 
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GRÁFICO 02 – RENDA FAMILIAR  

A renda familiar de até 10 salários mínimos para 94,70% dos estudantes 

permaneceu inalterada nos dois últimos anos. 

 

 

GRÁFICO 03 – ESTUDANTES TRABALHADORES 

O percentual de estudantes trabalhadores teve pequena variação, subindo de 

13,75% para 15,53%. Entende-se ser este um dado que merece uma atenção especial 

por se tratar de uma Instituição de caráter privado, dependendo da demanda que a 

viabilize. 

 

 

GRÁFICO 04 – ONDE CURSOU O ENSINO MÉDIO 

Como nos anos anteriores, percebeu-se que a maior parte dos acadêmicos da 

UNICALDAS são provenientes da escola pública, como mostra o gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 05 – COMO CONHECEU A FACULDADE  

Apesar de pouca variação nos percentuais de cada característica específica que 

levou o conhecimento da Instituição aos estudantes, ainda predominou o fato de morar 

próximo (33,89%) e a indicação de amigos (42,57%). 

 

GRÁFICO 06 – MOTIVO DA MATRÍCULA  

Nesse quesito, houve pequena variação em relação ao ano anterior e destacamos 

a qualidade de ensino como motivo da matrícula, que teve acima de um ponto percentual. 
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GRÁFICO 07 – QUALIDADE GERAL 

 

GRÁFICO A1 – AUTOAVALIAÇÃO DISCENTE 

 

GRÁFICO A2 – ESTUDANTES AVALIAM COORDENAÇÃO 

 O gráfico abaixo mostra o percentual geral de todas as coordenações. Nessa 

variável, podemos observar uma significativa mudança no índice de excelência das 

coordenações de curso, variando de 21,59 para 27,51%. 
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GRÁFICO A3 – SERVIÇOS OFERTADOS 

 

 O gráfico mostra uma variação significativa também nesse quesito, pois o índice de 

excelência subiu de 42,8 para 46,2%. 

GRÁFICO A4 - SERVIÇOS DA SECRETARIA 

 Os serviços da Secretaria foram avaliados mediante 4 questões:  

• O atendimento da Secretaria Geral tem sido satisfatório e educado.  

• O horário de expediente da secretaria está adequado às suas necessidades.  

• Em relação à expedição de documentos cumpre os prazos das solicitações feitas.  

• Os serviços da Secretaria Geral atendem às suas necessidades? 

 

GRÁFICO A5 - SERVIÇOS DA BIBLIOTECA 

 Os estudantes avaliaram os serviços da Biblioteca em 6 quesitos:  

• O atendimento dos funcionários da Biblioteca tem sido satisfatório e educado.  

• Os funcionários da biblioteca atendem aos usuários orientando-os na consulta do 
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acervo.  

• A sinalização da biblioteca está adequada, possibilitando a localização do acervo.  

• O acervo é suficiente e atualizado?  

• Os serviços de empréstimos, consulta reserva atendem às suas necessidade?  

• O ambiente da Biblioteca é adequado para estudo e pesquisa?.  

 Destaca-se, novamente, a biblioteca como o setor cujo índice de excelência atingiu 

o maior percentual entre todos. Esse percentual teve uma variação positiva de 2013 para 

2014, subindo de 50,46 para 54,39% no índice de excelência. 

 

 

GRÁFICO A6 - SERVIÇOS DA TESOURARIA  

 Foram 4 questões que serviram como base para avaliação dos serviços da 

Tesouraria:  

 • Atende com clareza e educadamente.  

 • Apresenta condições de recebimento de mensalidade adequada (via-banco, 

internet).  

 • Tem recebido um retorno das solicitações no prazo estipulado.  

 • O horário de expediente está adequado às suas necessidades.  

 Esse setor foi um dos que mais cresceram, comparadas as avaliações de 2013. O 

índice de excelência subiu de 36,1 para 43,25%. 
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GRÁFICO B1 – INFRAESTRUTURA 

 A infraestrutura exigiu um número maior de questões para que fosse possível 

contemplar todos os ambientes da Instituição:  

• Há eficiência no trabalho de segurança no limite da instituição.  

• A instituição permanece limpa e conservada nas salas de aulas, banheiros, 

corredores etc.  

• Possui equipamentos suficientes de áudio, vídeo, informática e softwares, entre 

outros.  

• Os softwares atendem as suas necessidades acadêmicas.  

• As instalações prediais estão adequadas ao cotidiano acadêmico:  

• SANITÁRIOS  

• CANTINAS  

• SALA DE AUDIO VISUAL 

• LABORATÓRIOS  

• BIBLIOTECA  

• SALAS DE ESTUDOS  

• SERVIÇOS DE REPROGRAFIA 

(XEROX) 

  A variação dos percentuais de 2013 para 2014 positivamente significativa, pois 

subiu de 23,3 para 28,01%. 
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GRÁFICO C1 – AVALIAÇÃO DOS DOCENTES PELOS DISCENTES 

 

 Foram 20 as questões disponibilizadas aos docentes para a autoavaliação: �  

 Apresento o programa da disciplina e exponho a bibliografia básica; 

 Defino com clareza os objetivos da aula; 

 Cumpro o programa da disciplina; 

 Demonstro atitude cordial e cooperativa para com o estudante; 

 Revelo interesse e entusiasmo ao ministrar a disciplina; 

 Apresento clareza na transmissão de conceitos e de informações; 

 Estimulo o senso crítico e o interesse dos estudantes pela disciplina; 

 Encorajo a participação dos estudantes em sala de aula; 

 Sou assíduo e pontual nas aulas; 

 Reponho aulas faltadas; 



17 
 

 Organizo a avaliação de acordo com conteúdo ministrado em sala de aula; 

 Faço devolução dos resultados dos instrumentos avaliativos; 

 Enriqueço as aulas com estudos de casos, exemplos, filmes, experiências, entre 

outros; 

 Sugiro outras referências como apoio e aprofundamento do conteúdo; 

 Cumpro o programa da disciplina; 

 Participo efetivamente das reuniões; 

 Demonstro interesse e compromisso com o curso no qual estou inserido; 

 Sou acessível para discussão de problemas avaliativos e metodológicos 

relacionados à disciplina; 

 Cumpro com os prazos estabelecidos em calendário; 

 Preocupo-me em me manter atualizado. 

GRÁFICO C2 – AVALIAÇÃO DOS DISCENTES PELOS DOCENTES 

 

 

GRÁFICO C3 - DOCENTES AVALIANDO DA DIREÇÃO GERAL  

 A Direção Geral da Faculdade de Caldas Novas - UNICALDAS foi avaliada pelos 

docentes por meio de 4 (quatro) questões cujos resultados também mostraram um salto 

de 50 para 57,64% no índice de excelência:  

 A Direção é acessível para discussões de suas necessidades de trabalho? 

 Relaciona-se com cordialidade e respeito? 
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 Apoia o desenvolvimento e a aplicação de projetos de melhoria da qualidade de 

Ensino? 

 Está sempre presente na Instituição? 

 

GRÁFICO C4 - DOCENTES AVALIANDO A BIBLIOTECA 

 Foram 5 (cinco) as questões disponibilizadas aos docentes para a avaliação da 

Biblioteca, cujo gráfico mostra que ela é, entre os setores, a que atingiu um maior índice 

de excelência: �  

 A estrutura física atende às necessidades docentes? 

 O acervo é suficiente e adequado às necessidades de cada curso? �  

 O ambiente é adequado e favorece o estudo e a pesquisa? �  

 O atendimento é cortês e educado? �  

 O horário de atendimento satisfaz suas necessidades? 
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PARTICIPAÇÃO DOS COORDENADORES DE CURSO NO PROCESSO DE 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 A coordenação dos 6 cursos de graduação da Faculdade de Caldas Novas 

participam ativamente do processo de autoavaliação, não só apoiando docentes e 

discentes, motivando-os a participarem, como também esclarecendo dúvidas e prestando 

suporte à CPA durante todo processo. E como membros da comunidade acadêmica os 

Coordenadores também tem a oportunidade de avaliar os diferentes setores da 

Instituição. O resultado dessa avaliação é o que se segue em forma de gráficos. 

 

GRÁFICO D1 – AUTOAVALIAÇÃO DOS COORDENADORES 

 

 

GRÁFICO D2 – COORDENADORES AVALIAM BIBLIOTECA 
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GRÁFICO D3 – COORDENADORES AVALIAM DIREÇÃO GERAL 

 

 

AVALIAÇÃO FEITA PELOS FUNCIONÁRIOS DA FACULDADE DE CALDAS NOVAS 

 Em 2013, os funcionários participaram do processo de autoavaliação institucional 

respondendo ao questionário aplicado. Já em 2014, os setores avaliados pelos 

funcionários foram os seguintes: Direção Geral e Coordenações de Curso. 

 

GRÁFICO E1 – AVALIAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL PELOS FUNCIONÁRIOS 

 

GRÁFICO E2 – AVALIAÇÃO DAS COORDENAÇÕES DE CURSO PELOS 

FUNCIONÁRIOS 
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AÇÕES PLANEJADAS E EXECUTADAS, POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DA 

FACULDADE DE CALDAS NOVAS – UNICALDAS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir deste relatório é possível detectar as fortalezas e fragilidades da Instituição, 

bem como estabelecer metas e sugestões para ações de natureza administrativa, política, 

pedagógica e técnico científica para implementação a curto e médio prazos. Os resultados 

serão divulgados através de reuniões com todos os setores da IES, pela internet no site 

da faculdade, e outros Em seguida à entrega do Relatório Final, à Comissão Nacional  de 

Educação Superior (CONAES), a CPA fará reuniões para divulgação dos resultados e 

estudos para propostas de melhorias.  

 As ações concretas oriundas dos resultados do processo avaliativo serão 

publicadas à comunidade interna. Finalmente, visando à sua continuidade, é necessária 

uma reflexão sobre o processo de Auto Avaliação de toda a UNICALDAS, melhorar um 

setor não é suficiente para melhorar o todo, por isso é necessário o planejamento das 

ações futuras.  

 Criar hábito cultural avaliativo de toda comunidade acadêmica é um trabalho longo e 

exaustivo da Comissão Própria de Avaliação para superar obstáculos e minimizar os 

desafios enfrentados pela IES. Este processo contínuo de Avaliação é essencial a cada 

dia para melhoria não somente da Instituição como também para o envolvimento e 

integração de toda a comunidade acadêmica. 


