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APRESENTAÇÃO 

 

 

Instituído por ato da Associação Brasileira de Educação Familiar e Social e creden-

ciado pelo Ministério da Educação, como faculdade isolada, em 2001, o Centro Uni-

versitário Social da Bahia (Unisba) começou, em 2021, a reavaliação interna da sua 

atuação e a preparação para a transferência de mantença para a Rede de Ensino 

Faveni Ltda., dois anos após a conquista da autonomia universitária. 

No exercício 2021, a instituição buscou adaptar-se às restrições impostas pela pan-

demia de covid-19 e suas implicações, atuando nos âmbitos do ensino de graduação 

e pós-graduação lato sensu, da extensão universitária, da iniciação à pesquisa de 

graduandos e da divulgação científica, principalmente, por meio de eventos e da re-

vista semestral Diálogos Possíveis. 

A estrutura, as práticas e resultados institucionais são avaliados internamente, todos 

os anos, desde o início do funcionamento do empreendimento. Sob a responsabili-

dade da Comissão Própria de Avaliação (CPA) desde 2004, a partir da implantação 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), a autoavaliação, 

em um primeiro momento, era realizada por um grupo de trabalho específico, desig-

nado pelos dirigentes de então.  

Os dados coletados junto à comunidade acadêmica e a voluntários da sociedade em 

geral, bem como as análises tecidas pela CPA, subsidiam a construção do Relatório 

de Autoavaliação Institucional anualmente, baseada na Nota Técnica 

Inep/Daes/Conaes nº 065, de 09 de outubro de 2014, expedida pela Diretoria de 

Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-

cacionais Anísio Teixeira (Inep), sob orientação da Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (Conaes). 

Tecido a partir de contribuições das muitas vozes, o Relatório ora iniciado apresenta 

um breve perfil, as condições de funcionamento e as atividades desenvolvidas pelo 

Unisba em 2021; sintetiza dados e análises originários da avaliação interna realizada 

naquele ano; e reúne propostas para a melhoria da formação e dos serviços presta-

dos e o crescimento organizacional. 

A ser apresentado aos gestores e à comunidade acadêmica do Unisba e protocola-

do no Sistema Operacional do Ministério da Educação (e-MEC), para apreciação dos 
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órgãos oficiais competentes, o documento deve inspirar a reflexão sobre as condi-

ções de oferta e processos, procedimentos e resultados obtidos e nortear o planeja-

mento acadêmico e administrativo dos próximos anos e sua consecução e a tomada 

de decisões pelo Unisba. Assim, deve exercer influência sobre o futuro da Institui-

ção. 

Boa leitura! 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Avaliação Institucional, nestas primeiras páginas, traz um 

breve panorama de identificação da mantenedora (Abefs) e da mantida (Unisba), 

assim como a caracterização da Comissão Própria de Avaliação deste estabeleci-

mento educacional, a título de esclarecimento inicial. 

 

1.1 DADOS INSTITUCIONAIS 

 

1.1.1 Identificação da Mantenedora 

 

Denominação: Associação Brasileira de Educação Familiar e Social 

Caracterização: Organização privada e sem fins lucrativos, de caráter filantrópico 

Base Legal: Constituição pela Congregação da Sociedade das filhas do Coração de 

Maria (SFCM) através de ato de 27 de agosto de 1953, registrado no Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, localizado na Avenida Presidente Roosevelt, nº 

126, sala 205, 2º andar, Bairro Castelo, Rio de Janeiro (RJ). Inscrição no CNPJ/MF 

sob o nº 33.164.450/0001-79, devidamente registrada em documento arquivado em 

microfilme sob nº de ordem 621563 do protocolo Livro A 46, em 21/09/1994, no Car-

tório do Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca do Rio de Janei-

ro, Estado do Rio de Janeiro. Entidade regida por Estatuto de 16 de dezembro de 

2003, registrado em cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca da 

Capital do Rio de Janeiro localizado na Avenida Presidente Wilson, 164, sobreloja 

103 – Rio de Janeiro (RJ), protocolo nº 20031222 – 1055401, com cópia idêntica 

arquivada naquele Ofício sob a matrícula nº 2874, em 07/01/2004, retificado a partir 

de Ata da Assembleia Geral Extraordinária da ABEFS de 7 de fevereiro de 2013, 

registrada no Cartório Santos Silva – 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos 

e das Pessoas Jurídicas protocolo nº 00003700, Livro P-1, averbação 57 nº 

00041458, Livro A-15, à margem do registro primitivo nº 00024552, de 15 de março 

de 2013, visando a correção do endereço constante no seu Estatuto e em alteração 

posterior 

Endereço: Rua Macapá, nº 128, Ondina – Salvador (BA) – Cep 40.170-150 
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Missão: Contribuir para a formação humana e cidadã, através da busca de excelên-

cia em práticas educacionais com cordialidade e equidade para a transformação so-

cial. 

Visão: Ser referência na formação humana cidadã. 

Propósito: A Transformação Social. 

 

1.1.2 Identificação da Mantida 

 

Denominação: Centro Universitário Social da Bahia 

Base Legal:  

Inscrição no CNPJ/MF: nº 33.164.450/0007-64 

Ato de credenciamento da Faculdade Social da Bahia pelo Ministério da Educação 

(ato autorizativo inicial) - Portaria Ministerial nº 458, de 15 de março de 2001, publi-

cada no Diário Oficial da União de 20 de março de 2001.  

Ato de credenciamento institucional do Centro Universitário Social da Bahia – Unisba 

pelo Ministério da Educação (ato autorizativo mais recente) - Portaria Ministerial nº 

1.516, de 29 de agosto de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 30 de agos-

to de 2019. 

Código da Instituição de Ensino Superior (IES): 1641 

Caracterização: Organização privada e sem fins lucrativos, de caráter filantrópico 

Áreas de Atuação: Ensino de graduação e pós-graduação; pesquisa (iniciação cien-

tífica) e divulgação científicas; e extensão, por meio de programas, projetos, cursos, 

eventos, prestação de serviços e/ou publicações e outros produtos acadêmicos. 

Endereço: Avenida Oceânica, nº 2717, Ondina – Salvador (BA) – Cep 40.170-010 

Site: www.unisba.edu.br 

Missão: Proporcionar o desenvolvimento da ética e da formação humanista e cida-

dã, por meio da excelência do ensino superior, pesquisa e extensão.  

Visão: Ser uma instituição de referência nacional em Educação Superior, reconheci-

da pela prática social responsável, comprometida com o desenvolvimento regional e 

a formação de profissionais com competência técnica e humanista.  

Propósito: Contribuir para que seus alunos se tornem protagonistas de transforma-

ção social.  
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Valores: Excelência em práticas educacionais; Responsabilidade socioambiental; 

Equidade, relacionada ao senso de justiça e à alteridade; Corresponsabilidade; Or-

gulho de ser social; Ética; Cordialidade e Assertividade; Espiritualidade, que deve 

levar à postura integradora, à cultura da paz, à tolerância, ao cuidado com o ecossis-

tema e ao estilo de vida saudável; e Formação humana cristã, pautada nos ensina-

mentos de Jesus Cristo e nos valores do Evangelho. 

 

Cursos em Funcionamento:  

Cursos de Bacharelado: Administração, Comunicação Social – Publicidade e Propa-

ganda (em extinção), Direito, Educação Física, Enfermagem, Jornalismo, Fisiotera-

pia e Psicologia. 

Curso de Licenciatura: Educação Física. 

Cursos de Especialização: Biomecânica Funcional do Movimento Clínica e Esporti-

va, Terapia Manual Aplicada à Posturologia e Ortopedia, Engenharia Clínica, Fisiote-

rapia Hospitalar com Ênfase em Terapia Intensiva, Fisioterapia Pediátrica e Neona-

tal, Fisioterapia Neurofuncional, Enfermagem  Obstétrica e Neonatologia, Enferma-

gem em Emergência e UTI, e Processos Educacionais Interativos e Culturas Digitais. 

 

1.2 DADOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Constituição: Ato da Diretoria em 2004, a partir de experiência anterior da organi-

zação no que concerne à avaliação interna.  

Base Legal: Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior, regulamentada pela Portaria Ministerial nº 

2051, de 09 de julho de 2004 

Mandato Atual: Biênio 2020-2021 

Composição: Um representante do corpo discente; dois, do corpo docente; dois, do 

corpo técnico-administrativo; um, da comunidade externa (todos sugeridos pela pró-

pria CPA e com competências complementares). Para cada membro titular, há um 

suplente. As atividades são coordenadas por um profissional nomeado pela Reitoria. 
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QUADRO 1 
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIAL DA BAHIA 

FUNÇÃO TITULAR 

Coordenadora Daniela Adami Góes de Araújo 

Representantes do corpo técnico-administrativo Gleiciane da Cunha Rios 
Tácio Santos 

Representantes do corpo docente Carolina Orrico Santos  
Luiz Lopes Neto 

Representante do corpo discente Alexandre Monteiro 

Representante da sociedade civil Maria Lúcia Palmeira 

Fonte: Comissão Própria de Avaliação, 2021. 

 

Funcionamento: Em conformidade com o Art. 11, inciso II, da Lei nº 10.861/2004, a 

CPA é formada por representantes de todos os segmentos atuantes na organização, 

sem prevalência de nenhum deles; goza de autonomia, em relação aos dirigentes da 

mantenedora e da IES e aos órgãos colegiados, como os Colegiados de Curso, o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) e o Conselho Superior (Consup); 

não sofre interferência de terceiros no planejamento e na execução das suas atribui-

ções; e mantém uma convivência respeitosa e ética com a comunidade acadêmica e 

a sociedade em geral. 

Missão: Contribuir para o desenvolvimento do Unisba, por meio da oferta de subsí-

dios para a gestão acadêmica e administrativa. 

Visão: Ser uma Comissão Própria de Avaliação referência regional em avaliação da 

Educação Superior, reconhecida pela atuação ética e competente. 

Objetivo Geral: Proporcionar ao Unisba oportunidade de reflexão crítica para o au-

toconhecimento, de forma articulada com o Plano de Desenvolvimento Institucional e 

a gestão acadêmica e administrativa, visando ao aperfeiçoamento contínuo das suas 

práticas, em prol da excelência no ensino, na iniciação à pesquisa, na divulgação 

científica e na extensão. 

Objetivos Específicos: Desenvolver a cultura de avaliação contínua internamente; 

Conduzir os processos de avaliação internos do Unisba; Sensibilizar a comunidade 

interna para o papel e a importância da avaliação institucional; Elaborar instrumentos 

avaliativos a partir da contribuição da comunidade acadêmica, representada na pró-

pria Comissão; Aplicar instrumentos avaliativos a todos os segmentos da instituição; 

Divulgar as ações desenvolvidas no âmbito da avaliação institucional, através dos 

meios de comunicação disponíveis; Subsidiar o aprimoramento da gestão e de proje-
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tos de ensino, iniciação científica, divulgação de conhecimentos e extensão, utilizan-

do dados e análises do processo de autoavaliação; e Acompanhar a qualidade dos 

serviços prestados. 

Atribuições: Promover os processos de autoavaliação institucional; Sistematizar e 

disponibilizar os dados requeridos pelo Inep e outros órgãos oficiais em processos 

avaliativos; Orientar a comunidade universitária para a avaliação externa e acompa-

nhar a realização desses processos avaliativos; Participar da elaboração do Plano 

de Desenvolvimento Institucional, do Plano de Ações Institucional semestral e de 

outros documentos de planejamento estratégico da IES, subsidiando a tomada de 

decisões, por meio da prestação de informações e análises, e acompanhar a imple-

mentação desses planos; e Manter os gestores da instituição informados sobre o 

tema “Avaliação do Ensino Superior”.  

Plano de Atuação 2018-2022: 

Norteada pela Lei nº 10.861/2004, pela Portaria Ministerial nº 2.051/2004, pelo PDI 

2018-2022, por seu Regulamento, entre outros instrumentos normativos, a Comissão 

Própria de Avaliação do Unisba concentra esforços na coleta, análise e disponibili-

zação de dados aos gestores da instituição e seus cursos, visando o aprimoramento 

continuado das práticas nos âmbitos do ensino, da iniciação à pesquisa, da divulga-

ção científica e da extensão.  

O principal objetivo da Comissão, no atual quinquênio, é contribuir para a melhoria 

contínua do desempenho do Unisba e dos seus cursos em avaliações internas e ex-

ternas. Seus objetivos específicos para o período de 2018 a 2022 são: I - Promover 

e organizar periodicamente a autoavaliação institucional e dos cursos de graduação 

e pós-graduação lato sensu mantidos pelo Unisba, com envolvimento das comuni-

dades interna e externa, em processo que culmine com a elaboração e ampla divul-

gação do Relatório de Autoavaliação Institucional e de outros documentos; II - Cola-

borar para a realização de avaliações externas [Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (Enade); avaliação institucional in loco para fins de credenciamento do 

Unisba como centro universitário em 2019 e de credenciamento da IES para atuação 

com educação a distância a partir de 2020; avaliação in loco para autorização de 

funcionamento do curso de Gastronomia e outros cursos das modalidades presenci-

al e EaD, definidos de acordo com o PDI 2018-2022, conforme cronograma estabe-

lecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixei-
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ra/Ministério da Educação; avaliação in loco para reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos, seguindo cronograma fixado pelo Inep e outros órgãos 

oficiais], orientando a comunidade acadêmica quanto aos processos e procedimen-

tos e acompanhando as atividades desenvolvidas antes, durante e após as avalia-

ções; III - Atuar na sistematização e disponibilização de dados solicitados por órgãos 

oficiais para processos avaliativos do Unisba, junto com a Coordenação de Planeja-

mento e Avaliação (Coplav); IV - Subsidiar, com a oferta de informações e análises 

oriundas de processos avaliativos, o planejamento institucional a curto, médio e lon-

go prazos, inclusive a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional 2023-

2027, e a tomada de decisões no cotidiano institucional; V - Acompanhar a execução 

do Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022; e VI - Acompanhar e disse-

minar, entre dirigentes, gestores e membros de órgãos colegiados institucionais e de 

cursos, a evolução dos dispositivos legais relacionados com a avaliação da Educa-

ção Superior. 

Seu trabalho, para o atual quinquênio, está previsto no Plano de Atuação da CPA 

2018-2022, documento calcado nas atribuições legais e nas condições de funciona-

mento do grupo e, também, nas demandas e necessidades da IES e dos seus cur-

sos. Segue síntese no quadro abaixo: 
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TABELA 1 
PLANO DE ATUAÇÃO DA CPA 2018-2022 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIAL DA BAHIA 

META ESTRATÉGIA AÇÃO 
CRONOGRAMA 

2019 2020 2020 2021 2022 
Manter a autoava-
liação institucional 
e dos cursos como 
estratégia de ges-
tão participativa, 
até 2022. 

Planejar e imple-
mentar o Projeto 
de Autoavaliação 
Institucional, vi-
sando a coleta de 
informações e a 
tessitura de análi-
ses que colaborem 
para o planeja-
mento e a tomada 
de decisões por 
gestores, dirigen-
tes e integrantes 
de órgãos colegia-
dos. 

Planejamento para o processo de autoavaliação institucional e dos cur-
sos, com revisão e atualização do projeto (se necessário) e dos instru-
mentos a serem aplicados. 

Jun.-
Ago. 

Jun.-
Ago. 

Jun.-
Ago. 

Jun.-
Ago. 

Jun.-
Ago. 

Divulgação do processo de autoavaliação institucional e dos cursos, 
com ênfase no cronograma, a partir de discussões de estratégias junto 
ao Núcleo de Comunicação e Marketing. 

Ago.-
set. 

Ago.-
set. 

Ago.-
set. 

Ago.-
set. 

Ago.-
set. 

Aplicação dos instrumentos de avaliação quantitativa junto aos docen-
tes, discentes, técnicos administrativos e representantes da comunidade 
externa. 

Set. Set. Set. Set. Set. 

Realização dos grupos focais com  os representantes de discentes, 
docentes e técnicos administrativos, após sensibilização e mobilização. 

Set. Set. Set. Set. Set. 

Tabulação dos dados coletados na pesquisa quantitativa pelo Núcleo de 
Tecnologia da Informação. 

Out. Out. Out. Out. Out. 

Digitação das respostas da comunidade externa aos questionários apli-
cados. 

Out. Out. Out. Out. Out. 

Transcrição de depoimentos coletados nos encontros dos grupos focais. Out. Out. Out. Out. Out. 

Análise dos dados tabulados pelo Núcleo de Tecnologia da Informação. Nov. Nov. Nov. Nov. Nov. 

Elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional, dos relatórios de 
autoavaliação dos cursos e das demais unidades da IES e dos relató-
rios individuais dos docentes. 

Nov.-
Dez. 

Nov.-
Dez. 

Nov.-
Dez. 

Nov.-
Dez. 

Nov.-
Dez. 

Encaminhamento do Relatório de Autoavaliação Institucional à Coorde-
nação de Planejamento e Avaliação para análise e postagem no siste-
ma e-MEC. 

Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. 

Apresentação à Coordenação de Planejamento e Avaliação dos relató-
rios de autoavaliação dos cursos e das demais unidades da IES e dos 
relatórios individuais dos docentes, para análise. 

Fev. Fev. Fev. Fev. Fev. 

Apresentação dos resultados da autoavaliação institucional e dos cur-
sos aos dirigentes. 

Mar. Mar. Mar. Mar. Mar. 

Socialização dos resultados da autoavaliação institucional e dos cursos 
com as comunidades interna e externa, por meio dos canais de comuni-

Abr. Abr. Abr. Abr. Abr. 
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cação disponíveis e pertinentes e de realização de reuniões. 

Autoavaliação da atuação da Comissão Própria de Avaliação. Set. Set. Set. Set. Set. 

Ampliar a adesão 
da comunidade 
acadêmica ao pro-
cesso de autoava-
liação institucional 
e dos cursos, atin-
gindo 20% dos 
discentes, 80% 
dos docentes e  
80% dos técnicos 
administrativos até 
2022. 

Utilizar os meios 
de comunicação 
interna disponíveis 
para a sensibiliza-
ção e mobilização 
da comunidade 
acadêmica. 

Divulgação do papel e da relevância da CPA na instituição, junto à co-
munidade estudantil, nas Semanas de Acolhimento e em visitas às sa-
las de aula. 

Fev. e 
ago. 

Fev. e 
ago. 

Fev. e 
ago. 

Fev. e 
ago. 

Fev. e 
ago. 

Divulgação contínua do papel e da relevância da CPA e da autoavalia-
ção institucional e dos cursos, por meio dos canais de comunicação 
disponíveis e pertinentes e de realização de reuniões. 

Jan-
dez. 

Jan-
dez. 

Jan-
dez. 

Jan-
dez. 

Jan-
dez. 

Acompanhamento diário do percentual da adesão de discentes, docen-
tes, técnicos administrativos e de representantes da comunidade exter-
na, associada às ações de sensibilização e mobilização da comunidade 
para ampliar a participação. 

Set. Set. Set. Set. Set. 

Ampliar o alcance 
do trabalho de 
divulgação das 
informações e das 
análises oriundas 
da autoavaliação 
institucional e dos 
cursos até 2022. 

Inovar na divulga-
ção dos resultados 
dos processos de 
autoavaliação 
institucional e de 
cursos. 

Divulgação das informações e das análises oriundas da autoavaliação 
institucional e dos cursos, por meio dos canais de comunicação dispo-
níveis e pertinentes e de realização de reuniões. 

 
Abr.-
Mai. 

 
Abr.-
Mai. 

 
Abr.-
Mai. 

 
Abr.-
Mai. 

 
Abr.-
Mai. 

Criação e manutenção de painel fixo, no Prédio Maria Alice Teixeira, 
com resultados da autoavaliação institucional mais recentes. 

- Mai-
dez. 

Jan-
dez. 

Jan-
dez. 

Jan-
dez. 

Contribuir para a 
melhoria do de-
sempenho dos 
discentes no Exa-
me Nacional de 
Desempenho de 
Estudantes, visan-
do a obtenção, até 
2022, de Conceito 
Enade igual ou 
superior a 3 por 
todos os cursos e 
4 e 5 pelas gradu-
ações com concei-
tos atual igual ou 

Participar de ações 
relacionadas à 
orientação, sensi-
bilização e mobili-
zação de estudan-
tes para a partici-
pação com res-
ponsabilidade e 
comprometimento, 
planejadas e exe-
cutada pela Coplav 
e pelas Coordena-
ções de Curso. 

Auxílio na organização de atividades promovidas pelas Coordenações 
de Cursos para divulgação de processos e procedimentos inerentes ao 
Enade, assim como da lista de convocados para o Exame, dos projetos 
pedagógicos, dos planos de ensino, da infraestrutura disponível e os 
programas e projetos institucionais, junto aos discentes dos cursos a 
serem avaliados, por meio dos canais de comunicação disponíveis e 
pertinentes e de realização de eventos. 

Fev.-
Nov. 

Fev.-
Nov. 

Fev.-
Nov. 

Fev.-
Nov. 

Fev.-
Nov. 

Exposição oral em reuniões com o corpo docente sobre processos e 
procedimentos inerentes ao Enade, assim como da lista de convocados 
para o Exame, do Projeto Pedagógico dos Cursos, dos planos de ensi-
no, da infraestrutura disponível e os programas e projetos institucionais, 
visando a formação de agentes multiplicadores de informações e para a 
sensibilização discente. 

Fev.-
Nov. 

Fev.-
Nov. 

Fev.-
Nov. 

Fev.-
Nov. 

Fev.-
Nov. 

Levantamento e encaminhamento à Coordenação de Planejamento e 
Avaliação, à Coordenação de Graduação e às Coordenações de Cursos 

Fev.-
Mar. 

Fev.-
Mar. 

Fev.-
Mar. 

Fev.-
Mar. 

Fev.-
Mar. 
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superior a 3. de sugestões de ações medidas para a preparação dos estudantes para 
a participação de processos avaliativos como o Enade. 

Acompanhamento e análise da evolução do desempenho dos cursos do 
Unisba no Enade, junto com a Coplav,  para a oferta de subsídios às 
Coordenações de Cursos para a construção ou o ajuste de Plano de 
Ação para a melhoria dos conceitos. 

Ago. e 
Dez. 

Ago. e 
Dez. 

Ago. e 
Dez. 

Ago. e 
Dez. 

Ago. e 
Dez. 

Garantir a atuali-
zação de gestores, 
dirigentes e inte-
grantes dos ór-
gãos colegiados 
quanto aos dispo-
sitivos legais em 
vigor acerca da 
avaliação da Edu-
cação Superior. 

Divulgar a legisla-
ção vigente e os 
novos instrumen-
tos de avaliação 
por meio de ativi-
dades direciona-
das aos gestores, 
dirigentes e inte-
grantes dos órgãos 
colegiados, pro-
movidas em parce-
ria com a Coplav. 

Acompanhamento e análise da evolução da legislação atinente à avali-
ação da Educação Superior para a orientação de gestores, dirigentes e 
integrantes dos órgãos colegiados. 

     

Promoção e realização de atividade de formação em avaliação da Edu-
cação Superior (sobre legislação, instrumentos utilizados em visitas in 
loco etc.), junto com a Coordenação de Planejamento e Avaliação. 

Nov. Abr. Abr. Abr. Abr. 

Contribuir, de 2018 
a 2022, para a ob-
tenção de concei-
tos iguais ou su-
periores a 4 em 
processos avalia-
tivos com visita in 
loco para autoriza-
ção de funciona-
mento, reconhe-
cimento e renova-
ção de reconheci-
mento de cursos, 
bem como de cre-
denciamento da 
IES como centro 
universitário e 
para atuação na 
modalidade EaD. 

Atuar nos proces-
sos de avaliação 
externa, junto à 
Coordenação de 
Planejamento e 
Avaliação, orien-
tando gestores, 
dirigentes e inte-
grantes de órgãos 
colegiados quanto 
aos processos e 
procedimentos e 
acompanhando 
todas as etapas 
das avaliações. 

Acompanhamento e análise, junto com a Coordenação de Planejamento 
e Avaliação,  da evolução do desempenho do Unisba e dos seus cursos 
nas avaliações in loco. 

Jan.-
Dez. 

Jan.-
Dez. 

Jan.-
Dez. 

Jan.-
Dez. 

Jan.-
Dez. 

Apresentação, a gestores, dirigentes e integrantes de órgãos colegia-
dos, de sugestões de melhorias das condições de oferta no que se refe-
re à organização didático-pedagógica, ao corpo docente, aos serviços e 
à infraestrutura e às instalações físicas, a partir de experiências de ou-
tras organizações brasileiras ou estrangeiras. 

Jan.-
Dez. 

Jan.-
Dez. 

Jan.-
Dez. 

Jan.-
Dez. 

Jan.-
Dez. 

Elaboração do relato institucional para avaliações da IES. A depender de cronogramas da IES e do Inep 

Eventual participação de comissões de acompanhamento da execução 
de planos de melhorias apresentados ao MEC em processos de reno-
vação de reconhecimento de cursos após desempenho insatisfatório no 
Enade e em avaliações atreladas a ele, que requer inclusive a elabora-
ção de documentos. 

A depender do desempenho dos cursos no Enade e 
em avaliações atreladas a ele 

Auxílio na preparação pela Coordenação de Planejamento e Avaliação 
de atividades para divulgação de propósitos, processos e procedimen-
tos inerentes às avaliações externas, assim como das metas institucio-
nais, junto à comunidade acadêmica, por meio da elaboração e distri-
buição de material informativo, exposição oral em reuniões etc. 

Até um 
mês 
antes 

da 
visita 

Até um 
mês 
antes 

da 
visita 

Até um 
mês 
antes 

da 
visita 

Até um 
mês 
antes 

da 
visita 

Até um 
mês 
antes 

da 
visita 
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Participação das reuniões com os avaliadores designados pelo Inep, no 
decurso das visitas in loco, prestando informações sobre a CPA e os 
processos avaliativos realizados por ela. 

A depender de cronograma do Inep 

Análise de dados apresentados nos relatórios de avaliações in loco, 
visando envio, à Coplav, de informações e reflexões que possam cola-
borar para a melhoria do desempenho em avaliações posteriores. 

Até um 
mês 

após a 
visita 

Até um 
mês 

após a 
visita 

Até um 
mês 

após a 
visita 

Até um 
mês 

após a 
visita 

Até um 
mês 

após a 
visita 

Disponibilizar, de 
2018 a 2022, junto 
com a Coplav, 
dados requeridos 
à IES pelo Inep e 
por outros órgãos 
oficiais relaciona-
dos com avalia-
ção, em cumpri-
mento à legislação 
vigente. 

Manter um arquivo 
organizado de 
informações e 
documentos ati-
nentes a avalia-
ções do Unisba 
para encaminha-
mento a órgãos 
oficiais, pelos mei-
os indicados, sem-
pre que requisita-
dos. 

Tratamento arquivístico de informações e documentos atinentes a pro-
cessos avaliativos do Unisba, logo após a conclusão de avaliação, em 
ambiente adequado e seguindo os padrões institucionais. 

A depender de cronogramas da IES e do Inep 

Coleta, sistematiza e disponibilização de informações e documentos 
atinentes a processos avaliativos do Unisba, sempre que requerido por 
órgãos oficiais, de acordo com as orientações/exigências e o cronogra-
ma estabelecidos pelo solicitante. 

A depender de cronogramas da IES e do Inep 

Fortalecer a articu-
lação entre avalia-
ção e planejamen-
to, de 2018 a 2022, 
possibilitando que 
as demandas e 
necessidades da 
comu-nidade aca-
dê-mica sejam 
consideradas na 
tomada de deci-
sões no dia a dia e 
na elaboração de 
planos institucio-
nais e de cursos. 

Dar subsídios à 
tomada de deci-
sões no cotidiano 
institucional para a 
prevenção e reso-
lução de proble-
mas e ao planeja-
mento institucional 
a curto, médio e 
longo prazos, in-
clusive a elabora-
ção do PDI 2023-
2027. 

Apresentação de informações e análises oriundas de processos avalia-
tivos internos e externos à comunidade acadêmica, em especial, aos 
gestores, dirigentes e integrantes de órgãos colegiados, em reuniões 
presenciais, por e-mail corporativo e por outras vias acessíveis, de 
acordo com plano de trabalho específico, visando a utilização do mate-
rial para o planejamento acadêmico e administrativo que culmine com a 
redação de planos de ações semestrais, do Plano de Gestão e do PDI. 

Até um mês após a conclusão da avaliação 

Acompanhamento do planejamento institucional e de cursos, por meio 
da coleta de informações em reuniões, por e-mail corporativo etc. 

Mai. e 
Set. 

(plano de 
ações) 

Mai. e 
Set. 

(plano de 
ações) 

Mai. e 
Set. 

(plano de 
ações) 

Mai. e 
Set. 

(plano de 
ações) 

Mai. e 
Set. 

(plano de 

ações); e 
Jan.-

Dez. (PDI 

e Plano de 

Gestão) 

Acompanhar a 
execução do PDI 
2018-2022. 

Acompanhamento da consecução do PDI 2018-2022, por meio da auto-
avaliação institucional, à luz da missão, da visão, dos valores e da filo-
sofia da IES, da legislação vigente, entre outros fatores. 

Set.-
Dez. 

Jan.-
Mar.; e 
Set.-
Dez. 

Jan.-
Mar.; e 
Set.-
Dez. 

Jan.-
Mar.; e 
Set.-
Dez. 

Jan.-
Mar.; e 
Set.-
Dez. 

Fonte: Comissão Própria de Avaliação, 2021.
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Para o pleno êxito do trabalho, faz-se habitualmente a análise periódica das ações 

previstas e realizadas pela CPA, assim como o registro das atividades empreendi-

das pela equipe. A depender dos resultados alcançados e do contexto institucional, 

sobretudo, em casos de mudanças conjunturais e atualizações do PDI, o Plano de 

Atuação original pode sofrer ajustes para adequação à realidade. 

A Comissão cumpriu as ações programadas em 2021, exceto a exposição perma-

nente de painel com a autoavaliação institucional mais recente, no Prédio Maria Ali-

ce Teixeira. A iniciativa fora suspensa, em decorrência da substituição do regime de 

ensino presencial pelo remoto ou híbrido, durante a pandemia de covid-19. Contudo, 

os dados levantados foram divulgados por outros canais de comunicação do Unisba. 

Ao longo deste ano, a CPA apoiou a Coordenação de Planejamento e Avaliação na 

preparação da solicitação de credenciamento institucional para a inserção no mer-

cado da educação a distância, porém não precisou operar em comissões de acom-

panhamento da consecução de planos de melhorias das condições de oferta de va-

gas, pois nenhum curso da IES fora submetido a protocolo de compromisso com 

plano desta natureza compulsório, associado a desempenho insatisfatório no Enade 

e em outras avaliações externas. 

Cabe destacar que a atuação da Comissão é analisada, no bojo da autoavaliação 

institucional, por meio de questão específica no instrumento aplicado na pesquisa 

quantitativa e de abordagem em grupos focais com representantes de discentes, 

docentes e técnicos administrativos vinculados ao estabelecimento. Em 2021, seu 

desempenho fora considerado satisfatório para a maioria dos respondentes voluntá-

rios do questionário e, também, pelos participantes dos grupos focais. 

 

1.3  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

Sob o encargo da Comissão Própria de Avaliação, a autoavaliação institucional e de 

cursos do Unisba está fundamentada na normativa do Sistema Nacional de Avalia-

ção da Educação Superior do Brasil e segue parâmetros definidos por seu Projeto 

de Autoavaliação Institucional e seu Projeto de Autoavaliação dos Cursos, documen-

tos elaborados e constantemente revisitados para a garantia de atualização e ade-

quação à legislação brasileira vigente e ao contexto de atuação do estabelecimento.  

Apesar de terem objetos de análise e objetivos distintos entre si, ambos os Projetos 

estão interligados e preveem a aplicação de metodologias de pesquisa similares. O 
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primeiro é mais amplo e envolve toda a instituição de educação superior e suas di-

versas atividades acadêmicas e administrativas, enquanto o segundo é mais especí-

fico, restringindo-se a cada um dos cursos em funcionamento.  

Para a consecução destes documentos, a CPA atua durante todo o ano. A aplicação 

dos instrumentos de pesquisa, contudo, ocorre somente no segundo semestre, em 

rigorosa observância da metodologia aqui explicitada, salvo em contextos excepcio-

nais que exijam a antecipação ou a duplicação do trabalho. Executadas com apoio 

de departamentos diferentes (como a Coordenação de Planejamento e Avaliação, a 

Coordenação de Graduação, a Coordenação de Pós-graduação e Extensão, as Co-

ordenações de Curso, o Núcleo de Comunicação e Marketing, Núcleo de Tecnologia 

da Informação, e o Núcleo de Carreiras e Fidelização), as atividades estão distribuí-

das em etapas, conforme delineado na figura abaixo: 

FIGURA 1 
ETAPAS DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIAL DA BAHIA 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, 2021. 
 

Na primeira fase, nos primeiros meses do ano, faz-se o planejamento do trabalho da 

equipe. Neste momento, a CPA programa suas ações, considerando principalmente 

as metas definidas no PDI e a realidade em que a instituição está inserida e, por 

conseguinte, as questões para as quais a IES e seus cursos precisam de respostas, 
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para a tomada de decisões e a construção de novos planos com segurança e efici-

ência; se necessário, revisa a metodologia a ser aplicada e os instrumentos de ava-

liação; e define os mecanismos de socialização dos dados coletados e das análises 

tecidas no transcurso do processo avaliativo. 

As fases subsequentes são dedicadas à autoavaliação em si, de acordo com a Me-

todologia aqui descrita em capítulo específico. De início, são feitas a coleta, a tabu-

lação e a sistematização de dados, mediante aplicação de técnicas variadas de pes-

quisa. Depois, a seleção e a análise dos dados obtidos na etapa anterior, à luz da 

missão, da visão, dos objetivos, da filosofia, dos valores e das metas estabelecidas, 

visando a identificação de pontos fortes, potencialidades a serem exploradas, amea-

ças e focos de intervenção para otimização dos recursos disponíveis, prevenção de 

problemas e/ou correção de eventuais falhas. Em seguida, a elaboração, a aprecia-

ção crítica, o protocolo no sistema e-MEC e a socialização, junto à comunidade aca-

dêmica, do Relatório de Autoavaliação Institucional.  

A todo tempo, mas, sobretudo, na etapa conclusiva do trabalho, registra-se a intera-

ção entre a autoavaliação institucional e de cursos e o planejamento, essencial para 

a consolidação e o desenvolvimento do Unisba. Neste sentido, a avaliação interna 

supre as demandas de informações do planejamento. A figura a seguir evidencia a 

interface entre as duas frentes, promovida principalmente pela CPA, pela Reitoria e 

pelos órgãos colegiados, cursos e departamentos: 

FIGURA 2 
RELAÇÃO AVALIAÇÃO-PLANEJAMENTO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIAL DA BAHIA 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação, 2021. 
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Compreende-se que o êxito dos esforços para a realização do diagnóstico interno 

anual fidedigno e capaz de contribuir para a sedimentação e o crescimento do Unis-

ba e de seus cursos, bem como o cumprimento dos objetivos da Comissão Própria 

de Avaliação, deve-se, em grande medida, à sua articulação com as unidades admi-

nistrativas e acadêmicas da organização, sem comprometimento da sua autonomia.  

Dados e análises oriundos da CPA, sistematizados no Relatório de Autoavaliação 

Institucional do Unisba, subsidiam o delineamento da programação da IES, nas esfe-

ras do ensino, da iniciação e divulgação científicas, da extensão universitária e da 

gestão, e os planos tecidos sinalizam os indicadores a serem estudados. O relato 

relativo ao exercício 2021 versa sobre cinco eixos distintos (Planejamento e Avalia-

ção Institucional, Desenvolvimento Institucional, Políticas Acadêmicas, Políticas de 

Gestão e Infraestrutura), a partir do capítulo seguinte. 
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2 METODOLOGIA 

 

A autoavaliação institucional tem se consolidado como uma importante estratégia 

para a tomada de decisões e o planejamento assertivos, em busca da melhoria do 

desempenho de organizações públicas e privadas das mais diversas áreas. Neste 

contexto, o diagnóstico de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças subsidia os 

gestores na reflexão sobre seu trabalho e seus resultados e, também, no 

(re)dimensionamento das condições de atuação, das práticas, de processos, produ-

tos e serviços, com focos na eficiência e eficácia das ações, na satisfação dos públi-

cos interno e externo, e no melhor posicionamento, no crescimento e na consolida-

ção da instituição no mercado. 

Nas duas últimas décadas, a cultura da avaliação interna tem se fortalecido no âmbi-

to da educação superior brasileira, estimulada, sobretudo, por políticas públicas na-

cionais de regulação, avaliação e supervisão do setor. Assim como o Exame Nacio-

nal de Desempenho dos Estudantes (Enade) e as avaliações in loco institucional e 

de cursos, a autoavaliação integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior, instituído pela Lei nº 10.861/2004, que fora regulamentada pela Portaria 

Ministerial nº 2051/2004.  

Pressupõe-se que os dados coletados e as análises tecidas nos processos avaliati-

vos de IES, de modo geral, subsidiam a adequação das práticas acadêmicas e ad-

ministrativas às necessidades e demandas da comunidade acadêmica e da socie-

dade em geral, às tendências dos universos do trabalho e da educação e à legisla-

ção em vigor; orientam à população quanto às condições de funcionamento de cur-

sos e instituições; e colaboram para o desenvolvimento de políticas públicas educa-

cionais. Deste modo, induzem a qualidade da oferta de vagas e, por conseguinte, da 

formação proporcionada aos estudantes; a ampliação da produção científica e tec-

nológica; e a maior disseminação de conhecimentos na interação entre universidade 

e comunidade. Contudo, para tanto, dados e análises precisam ser assimilados e 

apropriados pelos atores sociais e repercutir no planejamento estratégico e nos pla-

nos de ações a serem implementados. 

Conhecedor das suas obrigações legais e do potencial de contribuição da avaliação 

para a solidez institucional, o Unisba submete-se anualmente a uma autoavaliação 

institucional e dos seus cursos, de caráter informativo e formativo. Tratam-se de es-
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tudos analíticos de ações, procedimentos, políticas, programas, condições funcio-

namento, resultados alcançados e impacto do trabalho, à luz da missão, da visão, 

dos objetivos, da filosofia, dos valores e das metas quinquenais registrados no Plano 

de Desenvolvimento Institucional.  

São seus principais objetivos: identificar forças, fraquezas, oportunidades e amea-

ças, visando a reflexão e o (re)dimensionamento, se necessário, de práticas admi-

nistrativas e acadêmicas; contribuir para a gestão participativa e planejada, baseada 

no princípio da corresponsabilidade, e para o fortalecimento das relações entre os 

diversos atores da IES, considerando que todos os estudantes, professores, técni-

cos administrativos e usuários dos serviços prestados podem manifestar suas opini-

ões durante o estudo; e colaborar para a conscientização da comunidade acadêmica 

acerca do seu papel para a promoção do desenvolvimento profissional e humano e o 

crescimento do Unisba como organização de educação superior. 

Os objetos de análise institucional são as dez dimensões avaliativas previstas pela 

Lei nº 10.861/2004 (A Missão e o PDI; Políticas para o Ensino de Graduação e Pós-

Graduação, a Pesquisa, a Extensão e as Respectivas Normas de Operacionaliza-

ção; Responsabilidade Social; Comunicação com a Sociedade; Políticas de Pessoal; 

Organização e Gestão; Infraestrutura Física; Planejamento e Avaliação; Políticas de 

Atendimento aos Discentes; e Sustentabilidade Financeira), congregadas nos cinco 

eixos delineados pelo Ministério da Educação (Planejamento e Avaliação Institucio-

nal, Desenvolvimento Institucional, Políticas Acadêmicas, Políticas e Gestão e Infra-

estrutura). Já os indicadores de análise dos cursos são a organização didático-

pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura disponíveis. 

Ao longo do processo avaliativo, são realizadas pesquisas quantitativa e qualitativa, 

de forma complementar, nos processos de coleta, sistematização e interpretação de 

dados, correlação entre diferentes variáveis e descrição e análise de situações, suas 

causas e suas implicações. Técnicas diversificadas asseguram o levantamento e 

recolhimento de dados, a saber: aplicação de instrumentos com questões de múlti-

pla escolha, grupos focais, observação de campo e pesquisa documental.  

A pesquisa quantitativa habitualmente envolve a aplicação de questionários no se-

gundo semestre de cada ano, junto à comunidade acadêmica e representantes da 

sociedade em geral, seguida da análise dos dados levantados. São explorados qua-

tro diferentes instrumentos, adaptados ao perfil dos respondentes e sua inserção no 
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Unisba e atualizados, sempre que preciso, para contemplar eventuais alterações no 

contexto de atuação e na legislação educacional.  

Os participantes têm adesão voluntária, mas garante-se que todos os segmentos da 

comunidade do Unisba estejam envolvidos nas atividades avaliativas. Na avaliação 

institucional, as perguntas são respondidas por estudantes, professores, técnicos 

administrativos, coordenadores de curso, gestores de unidades acadêmicas e admi-

nistrativas, e usuários dos serviços prestados em campos de estágio, no Teatro Isba 

e em programas e projetos extensionistas; e, na avaliação de cursos, por discentes, 

docentes e coordenadores de curso.  

No exercício de 2021, a metodologia precisou ser adaptada às (novas) demandas 

institucionais, associadas à implantação dos regimes de ensino e trabalho remoto e 

híbrido para o contingenciamento da interrupção do funcionamento totalmente pre-

sencial das instituições educacionais durante a pandemia de covid-19. Assim, fez a 

aplicação de questionários com itens relacionados, em específico, às práticas insti-

tucionais no contexto pandêmico, no primeiro e no segundo semestres, nos meses 

de junho e novembro, respectivamente; e suspendeu-se a coleta junto aos egressos, 

em virtude da dificuldade de localização dos sujeitos. Os questionários utilizados 

estão reunidos, na íntegra, nos apêndices deste documento. Todo o trabalho foi rea-

lizado pela Comissão Própria de Avaliação, com apoio do Núcleo de Carreiras e Fi-

delização e da Coordenação de Planejamento e Avaliação. 

De 08 a 18 de junho, 33 professores e 357 estudantes de graduação e pós-

graduação lato sensu voluntários apresentaram sua visão acerca do regime de ensi-

no híbrido e da iminência da retomada das atividades acadêmicas presenciais, em 

meio à pandemia de covid-19. No período de 10 a 24 de novembro, responderam 

aos instrumentos completos disponibilizados na internet e divulgados via e-mail cor-

porativos, entre outros canais de comunicação, 08 coordenadores de curso, 44 do-

centes (11 de graduação e 23 de pós-graduação), 58 discentes (43 graduandos e 15 

pós-graduandos), além de 18 técnicos administrativos e 02 representantes da socie-

dade civil. 

O volume de participantes neste último estudo caiu em relação ao primeiro semestre 

e a anos anteriores, em decorrência da redução da quantidade de integrantes da 

comunidade acadêmica, após o anúncio da suspensão das atividades de ensino de 

graduação no segundo semestre de 2021. Já a adesão de usuários dos serviços 
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institucionais fora limitada, devido às restrições de contato presencial para a pesqui-

sa face a face, ligadas à pandemia, e à dificuldade de acesso à internet por este pú-

blico.  

Em respeito ao livre arbítrio dos informantes, mantém-se como prerrogativa a ade-

são voluntária à iniciativa. Tal sistemática inibe distorções dos resultados, comuns 

em estudos com preenchimento obrigatório de instrumento pelos depoentes, que 

suscitam protesto ou retaliação à conduta “arbitrária” empregada. Para estimular o 

engajamento nesta etapa, faz-se um conjunto de ações de sensibilização, conscien-

tização e mobilização das comunidades interna e externa acerca da relevância do 

processo avaliativo e da implicação de todos os segmentos na pesquisa, que se 

constitui como um importante mecanismo para a gestão participativa e democrática 

de toda instituição educacional. Após a coleta, os dados do estudo quantitativo são 

tratados e organizados em tabelas no programa Excel, pela equipe técnica do Nú-

cleo de Tecnologia da Informação, e, depois, analisados pela Comissão Própria de 

Avaliação. 

Em concomitância, organizam-se grupos focais com representantes de educandos, 

educadores e técnicos administrativos. Para assegurar aos participantes a oportuni-

dade de expor percepções, ideias e opiniões com liberdade de manifestação, sigilo e 

segurança, promove-se encontros específicos com cada segmento, no Prédio Maria 

Alice Teixeira (sede), em ambiente confortável e sem interferência de terceiros. 

A composição dos grupos segue critérios, que foram adaptados ao contexto atual. 

As vagas de estudantes são ocupadas por lideranças sorteadas, devendo ser asse-

verados um representante  para cada 100 matriculados em cada curso, com arre-

dondamento para cima das frações, e vozes dos dois turnos de aulas (matutino e 

noturno). Já as representações dos profissionais de magistério dar-se por meio dos 

integrantes dos Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos de graduação, que, por 

vezes, também estão vinculados à pós-graduação lato sensu; e dos técnicos admi-

nistrativos ocorre por meio dos gestores de unidades acadêmicas e administrativas. 

Por e-mail, por contato telefônico e, no caso dos discentes, também em reunião pre-

sencial, são realizadas abordagens para a convocação e a sensibilização dos sele-

cionados, quando são explicados os objetivos do trabalho, a confiabilidade da técni-

ca e os procedimentos operacionais. As sessões dos grupos focais em si são pro-

movidas em datas fora do período de avaliação da aprendizagem, para facilitar a 
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participação e evitar repercussão direta do processo avaliativo nos resultados da 

autoavaliação. Em 2021, ocorreram em 02 e 03 de dezembro. 

A dinâmica possibilita que o depoente expresse seu pensamento e sua percepção 

da IES e dos cursos, a partir de um estímulo do moderador (menção a um tema ou a 

uma situação atinentes às dimensões avaliativas), baseado em pré-roteiro definido 

de acordo com as dimensões avaliativas e ajustado conforme o andamento de cada 

sessão. Compete ao mediador (um membro da CPA ou profissional convidado) a 

busca da neutralidade e a garantia do sigilo quanto às contribuições de cada interlo-

cutor; o incentivo à interação entre os participantes, à associação de ideias, à siste-

matização de divergências e ao consenso; a observação e o registro escrito e, se 

possível, também gravado em áudio das respostas verbais e não-verbais (expres-

sões faciais, gestos etc.), individuais ou coletivas, a cada estímulo; e a sistematiza-

ção e a análise contextualizada dos dados levantados. 

Paralelamente, também se conduz a observação simples ou participante de fatos do 

cotidiano institucional, mediante a incursão de pesquisadores (um ou mais represen-

tantes da CPA) na realidade. Ao longo dos meses, circula-se em departamentos e 

cursos para verificação de processos, procedimentos, posturas, situações e instala-

ções físicas e, quando couber, eventual intervenção. 

Afora isto, toca-se uma pesquisa documental em acervos da própria IES e de órgãos 

públicos, em especial, do Ministério da Educação e do Inep/MEC. Além de leis, por-

tarias, decretos, notas técnicas e normas relativas ao ensino superior, Diretrizes Cur-

riculares Nacionais norteadoras dos cursos mantidos pela IES, relatórios e docu-

mentos emitidos pelo Inep/MEC e por outras instâncias do MEC, são consultados 

relatórios setoriais; Plano de Desenvolvimento Institucional; Projeto Pedagógico Ins-

titucional (PPI); projetos pedagógicos dos cursos (PPCs); Regimento Institucional; 

registros de fluxo de estudantes nos cursos, da distribuição da carga horária docente 

e do desempenho acadêmico dos alunos; planos de curso; e os currículos de docen-

tes, publicados na Plataforma Lattes/CNPq. 

Em consonância com a metodologia delineada no Projeto de Autoavaliação Instituci-

onal (2018) e no Projeto de Autoavaliação dos Cursos (2018), os dados do estudo 

quantitativo são tratados e organizados em tabelas no programa Excel, pela equipe 

técnica do Núcleo de Tecnologia da Informação, e, depois, analisados pela Comis-

são Própria de Avaliação. Depois, o material levantado nas pesquisas quantitativa e 
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qualitativa (inclusive aquele oriundo de grupos focais, observação direta de campo e, 

se houver necessidade, de entrevista) é sistematizado, interpretado, cotejado com 

os dispositivos legais vigentes no País, e confrontado com as metas institucionais 

constantes no PDI, visando a constatação do cumprimento (ou não) daquilo outrora 

estabelecido. 

Obtêm-se, deste modo, um amplo diagnóstico da Instituição e dos seus cursos. A 

partir deste panorama, são tecidas proposições, principalmente, para a superação 

das fragilidades e ameaças identificadas. Tais informações dão origem ao Relatório 

de Autoavaliação Institucional, documento de periodicidade anual e caráter obrigató-

rio para as IES brasileiras. São tomados como referências ciclos de avaliação, de 

três anos cada. O relato refere-se estritamente ao exercício anterior, nos dois anos 

iniciais, e diz respeito ao triênio próximo passado, no terceiro ano. 

Norteado por um roteiro proposto pela Nota Técnica nº 065/2014, o Relatório é pro-

tocolado no sistema operacional do MEC (e-MEC), até março, e socializado junto à 

comunidade acadêmica, a partir deste mesmo mês, utilizando-se os canais oficiais 

de comunicação (murais, intranet, Portal do Aluno, Portal do Professor etc.) e em 

reuniões da CPA com dirigentes e gestores de cursos e departamentos, considera-

dos multiplicadores de informações nos âmbitos interno e externo. A orientação é 

que estes apresentem o material em encontros presenciais com os corpos docente, 

técnico-administrativo e discente, neste último caso por meio de representação. 

Além disso, com o propósito de promover a reflexão e o aperfeiçoamento constante 

de processos e práticas e a melhoria dos resultados alcançados, remete-se, a cada 

coordenador de curso, os dados coletados no bojo da autoavaliação do curso cor-

respondente, inclusive aqueles relativos aos docentes sob sua gestão; e, a cada pro-

fessor, os dados específicos referentes à sua avaliação pelos estudantes. 

Deste modo, a autoavaliação institucional e dos cursos do Unisba tem natureza par-

ticipativa e conta com o envolvimento das comunidades interna (discentes, docen-

tes, técnicos administrativos, inclusive gestores) e externa (representada por usuá-

rios de serviços prestados pela IES e seus acompanhantes etc.). À pesquisa quanti, 

todos os indivíduos podem aderir livremente e, na pesquisa quali, os grupos sociais 

são representados por sujeitos definidos por critérios pré-determinados. 

Todo o processo avaliativo interno é planejado, executado e avaliado pela Comissão 

Própria de Avaliação, com apoio de departamentos como a Coordenação de Plane-
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jamento e Avaliação, o Núcleo de Tecnologia da Informação e o Núcleo de Comuni-

cação. Instituído pela então Diretoria em 2004, em cumprimento da Lei nº 

10.861/2004, o comitê é formado por representantes de todos os segmentos que 

constituem o Unisba (um representante do corpo discente; dois, do corpo docente; 

dois, do corpo técnico-administrativo; um, da comunidade externa), sem prevalência 

de nenhum deles. Para cada membro titular, há um suplente. Busca-se a designa-

ção de pessoas com competências complementares, sugeridas pela própria CPA. O 

trabalho é coordenado por um profissional nomeado pela Reitoria. 

Em observância das disposições do Art. 11, inciso II, da Lei nº 10.861/2004, a Co-

missão Própria goza de autonomia, em relação aos dirigentes e órgãos colegiados 

da mantenedora e do Unisba; não sofre interferência de terceiros no planejamento e 

na execução de suas atividades; e mantém uma convivência respeitosa e ética com 

a comunidade acadêmica e a sociedade em geral. 

Por tudo, pode-se afirmar que a autoavaliação do Centro Universitário Social da Ba-

hia caracteriza-se pelo rigor metodológico, pela reflexão crítica, pela ética, e pelo 

respeito aos informantes e demais envolvidos nas ações, sendo asseguradas preci-

são e credibilidade ao estudo anual a partir da rechaça a qualquer julgamento preci-

pitado, moral e preconceituoso e da análise fundamentada na realidade.  

Assim, tanto se colabora para a afirmação da identidade e autonomia e a consolida-

ção do modelo de gestão participativa da e na IES quanto se subsidia a tomada de 

decisões e o planejamento, contribuindo para que o Unisba cumpra sua missão de 

promover a formação de pessoas com destaque no mercado profissional e na socie-

dade, por sua atuação competente e cidadã, sedimentando-se pela excelência aca-

dêmica; tenha sua marca fortalecida no cenário regional e nacional; e cresça conti-

nuamente. 

Adiante, no próximo capítulo, são apresentados os eixos de avaliação que norteiam 

a condução da pesquisa e a elaboração do Relatório. 
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3 EIXOS E DIMENSÕES AVALIADAS 

 

Planejada e executada em conformidade com a  Lei nº 10.861/2004 e instrumentos 

legais associados e a Nota Técnica nº 065/2014, a avaliação interna do Centro Uni-

versitário Social da Bahia, como já explicitado, objetiva identificar o perfil da IES e o 

significado de sua atuação, por meio da análise técnica da concepção, da implemen-

tação e dos resultados obtidos pelos esforços empreendidos nos âmbitos do ensino, 

da iniciação à pesquisa, da divulgação científica, da extensão e da gestão. 

Neste sentido, a autoavaliação do Unisba focaliza indicadores construídos de acordo 

com sua realidade e tem como referências as dez dimensões apresentadas pelo Art. 

3o da Lei nº 10.861/2004 e agrupadas em cinco eixos determinados pelo MEC como 

elementos norteadores dos processos avaliativos relacionados ao Sinaes, a saber: 

GRÁFICO 1 
INTERFACE ENTRE EIXOS E DIMENSÕES AVALIATIVAS  

CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIAL DA BAHIA 

 

Fonte: Projeto de Autoavaliação Institucional, 2018. 

•Dimensão 8: Planejamento e Avaliação, sobretudo, no que se refere aos 
processos, aos resultados obtidos e à eficácia da autoavaliação institucional                                                               

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL                          

•Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

•Dimensão 3: Responsabilidade Social, considerando sua contribuição em relação 
à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio 
ambiente e à valorização da memória, da produção artística e do patrimônio cultural                                                                                      

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL                                             

•Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão e as respectivas 
formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 
acadêmica e as bolsas de iniciação à pesquisa e monitoria 

•Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

•Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes                                                                                           

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS                                         

•Dimensão 5: Políticas de Pessoal, considerando as carreiras dos corpos docente e 
técnico-administrativo, as iniciativas de formação continuada, treinamento e/ou 
aperfeiçoamento e as condições de trabalho 

•Dimensão 6: Estrutura Organizacional e Gestão, especialmente o funcionamento e 
representatividade dos colegiados, sua independência e sua autonomia em relação à 
mantenedora e a participação dos segmentos da comunidade acadêmica nos 
processos decisórios 

•Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira, considerando a relevância social do 
cumprimento dos compromissos na oferta da educação superior                                                                                                                    

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO                                                                         

•Dimensão 7: Infraestrutura Física, em especial, aquela destinada ao ensino e à 
iniciação à pesquisa, considerando biblioteca e recursos de informação e 
comunicação                                                                       

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA                                                                   
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Os objetos de análise dos processos autoavaliativos estão explicitados na sequên-

cia, para maior esclarecimento do leitor. 

 

3.1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (EIXO 1) 

 

3.1.1 Planejamento e Avaliação (Dimensão 8) 

No Centro Universitário Social da Bahia, planejamento e avaliação são imbricados; 

retroalimentam-se ao longo do ano; e têm processos e procedimentos descritos em 

projetos institucionais, com atualização e implementação por unidades específicas, e 

disseminados, junto à comunidade acadêmica, por meio dos canais institucionais de 

comunicação. 

O planejamento deriva de necessidades e demandas identificadas, sobretudo, nas 

avaliações interna e externa (inclusive na autoavaliação institucional e de cursos), e 

tem como referências a missão, a visão, os valores, as metas institucionais e as dire-

trizes pedagógicas. Logo, o diagnóstico originário da escuta sensível das diversas 

vozes que fazem a instituição influencia, diretamente, nas deliberações e no plane-

jamento acadêmico e administrativo estratégico e operacional da IES e dos seus 

diversos cursos. 

Sob a perspectiva da gestão participativa preconizada pela Lei n° 9394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, o 

Unisba propõe que planejamento e avaliação envolvam segmentos diferentes da 

comunidade acadêmica, possibilitando a interferência de atores sociais diversos na 

gestão institucional.  Neste contexto, entre outras atribuições, cabe à CPA a gestão 

da autoavaliação institucional e dos cursos; o monitoramento de e o apoio a avalia-

ções externas; e o subsídio ao planejamento e à tomada de decisões, mediante a 

oferta de dados e análises acerca da IES e dos seus cursos a dirigentes e gestores. 

Pela relevância, planejamento e avaliação estão associados a metas específicas 

para o quinquênio 2018-2022: “Fortalecer continuamente os processos e procedi-

mentos de autoavaliação institucional; melhorar o desempenho institucional e de 

cursos em processos avaliativos externos promovidos pelo Ministério da Educação; 

e articular os resultados de avaliações interna e externa com o planejamento institu-

cional, buscando atender às demandas da comunidade e ao que preconiza a legis-
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lação vigente até 2022”; e “Fortalecer os mecanismos de diagnóstico e acompanha-

mento do cumprimento das metas constantes nos documentos norteadores da insti-

tuição (PDI, Plano de Gestão, PPI, PPCs) existentes até 2022”. 

O Unisba, na esfera do planejamento, tece o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(informações, análises e projeções estratégicas para o quinquênio subsequente), o 

Plano de Gestão quinquenal (desenho de programas e projetos estratégicos para a 

viabilização do alcance dos objetivos e das metas constantes no PDI) e os planos de 

ações institucionais semestrais (previsão de investiduras acadêmicas e administrati-

vas para a consecução das metas previstas no PDI), cuja execução é acompanhada 

pela Coordenação de Planejamento e Avaliação, através de mecanismos próprios. A 

análise dos resultados alcançados está a cargo desta mesma Coordenação e da 

CPA. 

Na esfera da avaliação, o Unisba promove, por meio da CPA, a autoavaliação anual, 

além de se submeter aos processos avaliativos implementados pelo Ministério da 

Educação, como Enade e avaliação in loco. Como já mencionado, os objetivos, a 

metodologia e o plano de trabalho da avaliação interna estão sistematizados no Pro-

jeto de Autoavaliação Institucional e no Projeto de Autoavaliação dos Cursos, docu-

mentos atualizados em 2018.  

 

3.2 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (EIXO 2)  

 

3.2.1 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (Dimensão 1)  

Fundado pela congregação secular francesa denominada Sociedade das Filhas do 

Coração de Maria (SFCM), no início do século XXI, no bojo de um projeto voltado à 

oferta de educação de excelência em Salvador (BA) em todos os níveis de ensino, o 

Unisba completou, em 2021, duas décadas de existência.   

Credenciada inicialmente como faculdade isolada e transformada posteriormente em 

centro universitário, através das Portarias Ministeriais n°458, de 15 de março de 

2001, e nº 1.516, de 29 de agosto de 2019, a IES sempre fora mantida e gerenciada 

pela Associação Brasileira de Educação Familiar e Social, instituição filantrópica 

fundada pela SFCM em 27 de agosto de 1953, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), 

para a implementação de ações educacionais e sociais no Brasil.  



35 
 

Contudo, no final de 2021, após o anúncio da suspensão das atividades de ensino 

de graduação em julho do ano corrente e de um período de reflexão acerca da atua-

ção da Abefs e de busca por alternativas para a garantia do funcionamento do Unis-

ba, a Abefs decidiu pela transferência do mantença da IES para a Rede de Ensino 

Faveni Ltda., do educador e empreendedor Leandro Xavier Timóteo. A processo pa-

ra a transição fora protocolado no sistema e-MEC em janeiro de 2022. 

Integrante do Grupo Educacional Faveni, um conglomerado composto por 20 insti-

tuições de educação básica e superior, sediadas em diferentes unidades da Federa-

ção e com desempenho satisfatório em avaliações oficiais recentes, a empresa mi-

neira pretende manter as bases da proposta pedagógica do Unisba, com as atuali-

zações e adequações que se fizerem necessárias; conceber e implantar novos cur-

sos de graduação e pós-graduação; readmitir ex-alunos interessados no reingresso 

na IES; e dar preferência a docentes e técnicos administrativos anteriormente vincu-

lados à Abefs, no processo de recomposição gradativa do quadro de colaboradores. 

Em 2021, o Centro Universitário esteve voltado à formação profissional e humana 

nas áreas de Ciências da Saúde, Humanas e Sociais Aplicadas, por meio do ensino 

de graduação e pós-graduação lato sensu, além de se dedicar à extensão universi-

tária, à iniciação à pesquisa e à divulgação científica, por meio do Programa Institu-

cional de Bolsas de Iniciação Científica, da revista científica Diálogos Possíveis e de 

eventos acadêmicos, com adaptações ao contexto pandêmico e à realidade institu-

cional vivida no momento.  

Delineados coletivamente, a missão (“proporcionar o desenvolvimento da ética e da 

formação humanista e cidadã, por meio da excelência do ensino superior, pesquisa 

e extensão”), a visão, os valores e a filosofia do Unisba já são apropriados pela co-

munidade acadêmica. Tais disposições são disseminadas junto à comunidade, por 

meio dos canais de comunicação disponíveis (como portal institucional, intranet, 

quadros informativos e murais) e em reuniões, e estão registradas em documentos 

oficiais elaborados pela IES, como PDI e PPI. 

A atuação do Unisba é balizada, principalmente, pelo Plano de Desenvolvimento 

Institucional vigente. Afora a missão, a visão, os valores e os objetivos da IES, este 

documento apresenta as políticas institucionais, a estrutura organizacional, a organi-

zação didático-pedagógica, a infraestrutura disponível e dados sobre os corpos dis-
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cente, docente e técnico-administrativo; e prevê metas acadêmicas e administrativas 

para o quinquênio. 

A versão vigente traz políticas institucionais para ensino de graduação e pós-

graduação, pesquisa (iniciação científica), extensão, educação a distância, incentivo 

e apoio à produção e divulgação artística, cultural, científica e técnica, forma-

ção continuada do corpo docente e de pessoal técnico-administrativo, inclusão 

para pessoas com deficiência, transtorno de espectro autista, altas habilidades e/ou 

mobilidade reduzida, apoio ao estudante estrangeiro, assistência educacional, 

egressos, defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade etnicorracial, 

memória e pelo patrimônio cultural, responsabilidade e educação ambiental, gestão, 

manutenção e guarda de acervo acadêmico, e aquisição, atualização e manutenção 

de equipamentos e mobiliários. 

O PDI enumera também os objetivos para o período de 2018 a 2022, a saber: For-

mar profissionais em nível de graduação (licenciatura, bacharelado e graduação tec-

nológica), em diferentes áreas de conhecimento, subsidiando seu desenvolvimento 

pessoal e capacitando-os para a inserção no universo do trabalho e a atuação social 

e política pela transformação da realidade; Promover a especialização e o aperfei-

çoamento profissional, em nível de pós-graduação, capacitando pessoas para a re-

flexão crítica e a intervenção responsável sobre a realidade, em busca do desenvol-

vimento pessoal e de soluções criativas e eficientes para a promoção da cidadania e 

a transformação social; Fomentar a investigação e difusão científica e a criação e 

preservação artística e cultural, visando o desenvolvimento da ciência, da tecnolo-

gia, das artes e da cultura e, por conseguinte, a melhoria da qualidade de vida; Fir-

mar a extensão como processo de aplicação e disseminação do conhecimento na 

sociedade, assim como de aproximação da academia com a comunidade, por meio 

da oferta de serviços especializados e de formação/aperfeiçoamento/ especialização 

que atendam às necessidades de um grupo social; Suscitar o desejo permanente de 

aperfeiçoamento do indivíduo, mediante o desenvolvimento da espiritualidade e a 

formação para o exercício da cidadania, que permita a qualificação do relacionamen-

to consigo e com o outro; Aprimorar-se como instituição de educação superior volta-

da à transformação de pessoas e da realidade, por meio da gestão acadêmica pla-

nejada e norteada pelos indicadores evidenciados em avaliação institucional contí-

nua; e Desenvolver a gestão acadêmica dentro de uma perspectiva criativa, partici-
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pativa e de corresponsabilidade, envolvendo discentes, docentes, corpo técnico-

administrativo e comunidade externa. 

Para fomentar a melhoria da qualidade de vida e o crescimento regional, o Unisba, 

no PDI 2018-2022, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do indivíduo 

nas dimensões cognitiva, afetivo-emocional, espiritual e ética, considerando-o em 

sua amplitude social, política, econômica e cultural, para a atuação competente no 

mundo do trabalho e o exercício da cidadania; a construção e disseminação proces-

sual, contínua e democrática de conhecimentos; o respeito à diversidade e à dife-

rença; a garantia de acesso aos direitos previstos em lei; e a intervenção responsá-

vel sobre a realidade para o bem-estar da coletividade. 

Neste sentido, compromete-se em continuar assegurando condições de oferta com-

patíveis com as atividades acadêmicas e administrativas planejadas e aprovadas 

pelas instâncias deliberativas, no que se refere à estrutura organizacional, à organi-

zação didático-pedagógica, aos quadros docente e técnico-administrativo e à infra-

estrutura (com biblioteca, laboratórios didáticos especializados e de informática, sa-

las de navegação, campos de estágio, complexo poliesportivo, teatro e salas de aula 

climatizados e adaptados para o atendimento a pessoas com necessidades educa-

cionais especiais). 

Como metas atinentes ao desenvolvimento da IES, o PDI traz o seguinte: “Dar pros-

seguimento até 2022, junto aos órgãos competentes, ao processo de transformação 

da organização acadêmica de faculdade para centro universitário, observando-se 

seu contexto de atuação”; “Pleitear até 2021, junto aos órgãos competentes, o cre-

denciamento institucional e a autorização de funcionamento de cursos na modalida-

de educação a distância (EAD)”; “Reativar e/ou criar campus na Região Metropolita-

na de Salvador e polos para educação a distância na Bahia e em outros Estados do 

Brasil, em especial, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, até 2022, conside-

rando as necessidades e condições institucionais e os resultados de estudo de mer-

cado”; “Projetar cursos de graduação e pós-graduação lato sensu de 2018 a 2022, 

observando-se o contexto institucional”; “Incrementar, 2018 a 2022, a oferta de ativi-

dades extensionistas em 5%, em relação ao volume implementado no ano de 2017, 

inclusive a partir da promoção de cursos sazonais (cursos de Verão e de Inverno), 

primando pela autossustentabilidade”; e “Aumentar, 2018 a 2022, o número de alu-
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nos matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, em 10% ao 

ano, afora os ingressos em cursos com funcionamento autorizado neste período”. 

Construído em processo participativo com envolvimento de representantes de estu-

dantes, professores e técnicos administrativos, o Plano de Desenvolvimento Institu-

cional reflete as necessidades e as demandas da IES e da sociedade baiana, identi-

ficadas principalmente em avaliações internas e externas (autoavaliações institucio-

nal e de cursos, Enade e avaliações in loco), e está em consonância com o Regi-

mento Institucional, o PPI, a Lei n° 9394/1996, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos cursos mantidos pela IES e por outros dispositivos legais1. 

Susceptível a atualizações para adequação a mudanças conjunturais e a alterações 

na legislação brasileira, tal Plano orienta a tomada de decisões e o planejamento 

estratégico e operacional dos âmbitos acadêmico e administrativo e tem execução 

acompanhada por unidades específicas do Unisba, inclusive a Comissão Própria de 

Avaliação. As análises acerca da sua implementação em 2021 estão contidas, em 

grande medida, neste Relatório. 

 

3.2.2 Responsabilidade Social (Dimensão 3)  

Por tradição e por seu caráter filantrópico, o Unisba empenha-se em ofertar a forma-

ção profissional e humana ao seu corpo discente, além de envidar esforços para a 

promoção humana junto às comunidades interna e externa e o desenvolvimento re-

gional, colaborando para a construção de uma sociedade mais justa e um ambiente 

mais limpo e saudável. 

Busca-se fomentar o exercício da cidadania, o desenvolvimento das ciências, das 

artes e da cultura, a preservação do patrimônio cultural e memória, a educação am-

biental e para os direitos humanos e a disseminação da cultura cristã, bem como 

proporcionar o acesso à educação, à saúde, à justiça, às artes, à cultura e ao espor-

te e lazer, por meio do ensino de graduação e pós-graduação lato sensu, da forma-

                                                           
1
 Entre os dispositivos legais de orientação para a elaboração de Planos de Desenvolvimento Institu-

cional de IES, além da Lei nº 9.394/1996, destacam-se: os decretos nº 5.773/2006, nº 2.494/1998 e 
nº 5.224/2004; a Lei nº 10.861/2004; as portarias MEC nº 1.466/2001, nº 2.253/2001, nº 3.284/2003, 
nº 7/2004, nº 2.051/2004, nº 4.361/2004; as portarias normativas nº1/2007, nº 2/2007; as resoluções 
do CES/CNE nº 2/1998, do CNE/CP nº 1/1999, do CES/CNE nº 1/2001, do CP/CNE nº 1/2002 
(art.7º); e o parecer CES/CNE nº 1.070/1999, entre outros. Sobre isso, ver informações em BRA-
SIL/MEC/SAPIENS. Instruções para Elaboração de Plano de Desenvolvimento Institucional. 
Sistema de acompanhamento de Processos das Instituições de Ensino Superior (Sapiens). Ministério 
da Educação, 5 jun. 2007. 
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ção de novos pesquisadores, da produção e disseminação de conhecimentos, da 

prestação de serviços por programas e projetos extensionistas, de campos de está-

gio e do Teatro ISBA e da gestão universitária. 

Assim, o Unisba tem a responsabilidade socioambiental arraigada na cultura organi-

zacional, manifestando-a tanto nos processos e procedimentos acadêmicos, desti-

nados principalmente à formação de pessoas dos pontos de vista humano e profis-

sional para atuação no mundo do trabalho e a intervenção competente e ética sobre 

a realidade, quanto na postura e conduta administrativas, adotadas para a viabiliza-

ção das atividades-fim, a democratização do acesso à educação superior, a geração 

de emprego e renda e a garantia de condições saudáveis de trabalho. 

Como ocorre em grande parte das corporações dos mais diversos setores produti-

vos, a responsabilidade socioambiental alcança os níveis interno – relacionado aos 

colaboradores (docentes e técnicos-administrativos), aos estudantes e demais gru-

pos do público atingido diretamente pelas ações da IES e com influência relevante 

sobre os resultados esperados – e externo – relacionado aos parceiros comerciais, 

aos concorrentes e aos demais agentes do meio ambiente no qual se opera. 

Esta perspectiva de atuação está em consonância com sua visão – “Ser uma insti-

tuição de referência nacional em educação superior, reconhecida pela prática social 

responsável, comprometida com o desenvolvimento regional e a formação de profis-

sionais com competência técnica e humanista” – e um dos seus valores, pelo qual 

se compreende que a Instituição tem “responsabilidade para com a sociedade e o 

meio ambiente, para além das obrigações legais inerentes ao setor educacional”. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional atual contém uma meta concernente à 

área – “Viabilizar, de 2018 a 2022, a inclusão de estudantes de baixa renda na edu-

cação superior, por meio da concessão de bolsas de estudos e de financiamento 

estudantil” – e outras metas relacionadas direta ou indiretamente a ela – “Ofertar 

oportunidades de formação e serviços voltados à sustentabilidade socioambiental, 

às questões etnicorraciais e aos direitos humanos e de estudos da Língua Brasileira 

de Sinais até 2022”.  

Existem ações em andamento para a consecução das metas previstas, dentro dos 

níveis interno e externo, como evidenciado no gráfico a seguir: 

  



40 
 

GRÁFICO 2 
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NOS ÂMBITOS INTERNO E EXTERNO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIAL DA BAHIA 

 
Fonte: Coordenação de Planejamento e Avaliação, 2021. 

 

Parte das ações em curso está sob o encargo da mantenedora e de outras mantidas 

da Abefs. No Unisba, o trabalho é implementado por departamentos diversos, em 

especial, o Núcleo de Assistência Social, o Núcleo de Financiamento Estudantil, o 

Núcleo de Recursos Humanos, a Coordenação de Pós-graduação e Extensão e as 

Coordenações de Curso. 

 

3.3 POLÍTICAS ACADÊMICAS (EIXO 3)  

 

3.3.1 Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão (Dimensão 2)  

O Unisba implementa diferentes políticas internas das esferas administrativa e aca-

dêmica, que fixam as diretrizes gerais de funcionamento institucional para o cumpri-

mento da sua missão e o alcance da sua visão. Desenvolvidas gradativamente, ao 

longo do tempo, a partir da constatação de demandas da comunidade acadêmica 

e/ou de órgãos reguladores da Educação Superior, tais políticas normatizam todas 

as operações da IES e orientam a concepção, o planejamento, a execução, a avali-

ação e a coordenação de estratégias e ações.  

Na elaboração e atualização destas diretrizes, a Instituição observa as constantes 

transformações políticas, sociais, culturais e econômicas, decorrentes, entre outros 
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fatores, de crises, de guerras, do processo de globalização e da eclosão de tecnolo-

gias, e adota como referências o Regimento Institucional, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (Lei n° 9394/1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos em 

funcionamento no Unisba e demais dispositivos legais vigentes no País. Todas têm 

longo período de vigência, embora estejam sujeitas a ajustes a qualquer tempo, para 

adequação a eventuais alterações no contexto de atuação do estabelecimento e ga-

rantia de aplicabilidade.  

As políticas do Unisba estão agrupadas no gráfico a seguir: 

GRÁFICO 3 
POLÍTICAS INSTITUCIONAIS  

CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIAL DA BAHIA 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022, 2018. 

 

Pelo quantitativo e relevância para as atividades-fim da IES, as políticas atinentes ao 

ensino de graduação e pós-graduação lato sensu, à iniciação e divulgação científi-

cas e à extensão destacam-se no contexto institucional. Apresentadas no Projeto 

Pedagógico Institucional2 e, por conseguinte, no PDI 2018-2022, elas pressupõem a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão e entre teoria e prática e, ainda, que a 

                                                           
2
 Com versão mais recente lançada em 2019, o Projeto Pedagógico Institucional contém a filosofia, as 

políticas e as bases teórico-metodológicas para a concepção e a implementação de atividades aca-
dêmicas. É desenvolvido e atualizado periodicamente em processo com participação da comunidade 
acadêmica, por meio dos órgãos colegiados institucionais e dos cursos, com foco na sua aplicabilida-
de e adequação à legislação brasileira, ao contexto institucional e à conjuntura educacional e profis-
sional. 
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construção e a disseminação de conhecimentos dar-se-ão de forma processual, con-

tínua e descentralizada, propiciando o acesso democrático ao saber.  

Voltadas ao atendimento de necessidades, demandas e tendências educacionais, 

do mundo do trabalho e da sociedade em geral, as políticas acadêmicas do Unisba 

buscam propiciar o desenvolvimento e/ou aprimoramento de competências cogniti-

vas, operativas e atitudinais que subsidiem a aplicação do conhecimento conceitual 

e técnico no universo do trabalho e em outras frentes da sociedade, com ética, sen-

so de justiça e respeito à diferença e à diversidade. Por esta via, possibilitam que o 

Unisba contribua para a construção de uma sociedade mais justa e um ambiente 

mais limpo e saudável. 

Norteadas pela missão, pela visão, pelos valores, pelos objetivos e pelos resultados 

obtidos em avaliações internas e externas da IES e dos seus cursos, tais políticas 

reafirmam o propósito da Instituição de ofertar formação profissional e humana, para 

a atuação competente e ética no mundo do trabalho e na sociedade em geral, a 

promoção humana e o desenvolvimento regional.  

A acepção adotada coincide com a missão e um dos seus objetivos institucionais – 

“Fomentar a investigação e difusão científica e a criação e preservação artística e 

cultural, visando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, das artes e da cultura 

e, por conseguinte, a melhoria da qualidade de vida” – e repercute na filosofia e nas 

metas quinquenais estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-

2022. 

Como pressuposto e almejado, tais políticas estão associadas a diferentes metas 

quinquenais do Unisba, a saber: “Atualizar, de 2018 a 2022, os projetos pedagógicos 

dos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, de acordo com a legislação 

vigente e as tendências educacionais, assegurando a flexibilização curricular, a inte-

gração da teoria com a prática e a articulação entre atividades de ensino, extensão, 

e iniciação e divulgação científicas, durante o processo formativo”; “Diversificar, de 

2018 a 2022, os espaços educativos utilizados e atualizar a metodologia adotada 

nos cursos, tendo em vista inclusive a utilização de ferramentas tecnológicas, tecno-

logias assistivas e material didático adaptado no processo de ensino-aprendizagem”; 

“Ofertar até 2022 oportunidades de formação e serviços voltados à sustentabilidade 

socioambiental, às questões etnicorraciais e aos direitos humanos e de estudos da 

Língua Brasileira de Sinais”; “Dimensionar, de 2018 a 2022, o sistema de avaliação 
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da aprendizagem, considerando a necessidade de formação discente e também os 

processos avaliativos externos”; “Fortalecer, de 2018 a 2022, iniciativas voltadas à 

permanência dos alunos na instituição”; “Fortalecer, de 2018 a 2022, as políticas de 

assistência aos discentes, inclusive aqueles com deficiência, transtorno de espectro 

autista, altas habilidades, mobilidade reduzida e estrangeiros”; e “Contribuir para a 

formação de novos pesquisadores de áreas diversas, de 2018 a 2022, por meio da 

consolidação do Programa Institucional de Iniciação Científica”. 

E ainda: “Assegurar a periodicidade semestral, a qualificação, a distribuição e a in-

ternacionalização da revista científica interdisciplinar Diálogos Possíveis, visando 

sua consolidação no universo acadêmico e a melhoria contínua do seu conceito 

Qualis de 2018 a 2022”; “Consolidar a difusão científica de 2018 a 2022, através da 

organização da Semana Acadêmica, de Eventos Internacionais e da Jornada Cientí-

fica e do apoio à participação de discentes e docentes em eventos científicos regio-

nais e nacionais”; “Fortalecer a atuação de campos de estágio próprios e da Empre-

sa Social Júnior de 2018 a 2022, por meio da prospecção do mercado, de parcerias 

estratégicas com organizações públicas e privadas e da comunicação institucional, 

entre outras medidas”. 

Para atingir estas metas, o Unisba desenvolve uma série de estratégias e ações, a 

partir do trabalho de órgãos colegiados, como Cepe, Núcleos Docentes Estruturan-

tes e Colegiados de Cursos, e de uma equipe multiprofissional, vinculada a depar-

tamentos diversos, como a Coordenação de Graduação, a Coordenação de Pós-

Graduação e Extensão, a Coordenação de Pesquisa, as Coordenações de Curso e 

o Centro Multidisciplinar de Apoio Pedagógico e Psicossocial. 

 

3.3.2 Comunicação com a Sociedade (Dimensão 4) 

A comunicação com a sociedade tem papel estratégico no Unisba, por colaborar, de 

forma decisiva, para o alcance das metas quinquenais constantes no PDI 2018-

2022, sobretudo, daquelas atinentes à expansão do estabelecimento no mercado 

regional, e, por conseguinte, da missão institucional de “Proporcionar o desenvolvi-

mento da ética e da formação humanista e cidadã, por meio da excelência do ensino 

superior, pesquisa e extensão”. 

Afinal, o Centro Universitário visa, por meio de diferentes estratégias e ações de 

comunicação interna e externa, propiciar o acesso dos públicos interno e externo à 
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informação e ao conhecimento produzido e/ou apropriado na Instituição, essencial 

para o aperfeiçoamento das práticas institucionais e a promoção humana, e a for-

mação humana e profissional de pessoas dentro do Projeto Pedagógico Institucio-

nal; e favorecer o fortalecimento da marca junto à sociedade e a atração de novos 

parceiros acadêmicos e comerciais e estudantes para seus cursos. 

Sob esta perspectiva, a Instituição fixou três metas quinquenais no seu atual PDI, a 

saber: “Fortalecer as ações de comunicação e relacionamento da instituição com 

seus públicos interno e externo de 2018 a 2022”; “Fortalecer a política de relaciona-

mento, acompanhamento e formação continuada de egressos em 2021”; e “Promo-

ver ações de fortalecimento contínuo da marca institucional e de seus cursos de 

2018 a 2022”. 

Para atingi-las, o Unisba opera sob o prisma da “comunicação integrada”, aplicando 

conceitos e técnicas de jornalismo, marketing, relações públicas e publicidade e pro-

paganda e desenvolvendo instrumentos adequados à disseminação de informações 

sobre si, seus cursos e suas atividades, à divulgação de conhecimentos, ao fomento 

do debate de ideias e à promoção de relacionamento saudável com as comunidades 

interna e externa. 

Para o planejamento e a execução das ações e a produção e publicização de conte-

údos impressos, sonoros, audiovisuais e multimídias, a mantenedora mantém equi-

pe profissional, instalações físicas e equipamentos específicos, além de contratar 

empresas prestadoras de serviços para a realização de atividades específicas. Entre 

os recursos disponíveis, estão contas/perfis em redes sociais digitais, canal no You-

tube, portal institucional, intranet, sistemas de telefonia digital e e-mails corporativos 

e acesso à internet sem fio em todo os campi. 

Departamento responsável pela área, o Núcleo de Comunicação e Marketing atua 

em parceria com outras unidades do Unisba e da sua mantenedora, como a Central 

de Atendimento, o Núcleo de Apoio ao Professor, o Núcleo de Tecnologia da Infor-

mação, o Serviço de Produções Gráficas e o Núcleo de Engenharia e Manutenção. 

 

3.3.3 Política de Atendimento aos Discentes (Dimensão 9)  

Implicado com a promoção do acesso à educação e a formação humana e profissio-

nal do seu corpo estudantil, o Unisba dispõe de uma política institucional de apoio e 

atendimento aos discentes, destinada à concessão de auxílio acadêmico e financei-
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ro para o acesso e a permanência dos educandos em seus cursos superiores até a 

conclusão do processo formativo. Entre os seus propósitos, está a promoção de jus-

tiça social e da redução das desigualdades etnicorraciais e de gênero. Cabe menci-

onar que, afora isto, a IES prima pelo relacionamento com e acompanhamento de 

egressos, dentro de política própria. 

Os esforços institucionais nesta esfera estão direcionados à promoção do acesso 

aos cursos superiores da Instituição, por meio da concessão de descontos nas taxa 

por prestação de serviços educacionaiss, bolsas de estudos (inclusive vinculadas ao 

Programa Universidade para Todos - Prouni), crédito estudantil, via Fundo de Finan-

ciamento Estudantil – Fies, outros mecanismos; e à oferta de suporte para o acom-

panhamento das atividades acadêmicas e o desempenho satisfatório dos discentes 

(inclusive aqueles com necessidades educacionais especiais por serem estrangei-

ros, terem deficiência, mobilidade reduzida, transtorno de espectro autista e/ou altas 

habilidades ou terem lacunas na formação básica), por meio de adaptação de estu-

dos, garantia de acessibilidade, monitoria, ações para nivelamento, mobilidade aca-

dêmica, programa de iniciação científica e estágios etc. 

Sob esta ótica, a Instituição estabeleceu metas quinquenais no seu PDI 2018-2022, 

que instigam o desenvolvimento de estratégias e ações de apoio e atendimento aos 

estudantes de natureza acadêmica e administrativa, com alcance individual ou cole-

tivo. Norteadas pela legislação brasileira e pela normativa institucional, as iniciativas 

são ancoradas, por vezes, em políticas públicas implementadas pela União, pelo 

Estado e pelo Município.  

As metas são as seguintes: “Viabilizar a inclusão de estudantes de baixa renda na 

educação superior, por meio da concessão de bolsas de estudos e de financiamento 

estudantil, de 2018 a 2022”; “Fortalecer iniciativas voltadas à permanência dos alu-

nos na instituição de 2018 a 2022”; “Fortalecer as políticas de assistência aos dis-

centes, inclusive aqueles com deficiência, transtorno de espectro autista, altas habi-

lidades, mobilidade reduzida e estrangeiros de 2018 a 2022”; “Fortalecer a Pastoral 

Universitária, em atenção à missão institucional de promover o desenvolvimento da 

ética e da formação humanista e cristã até 2022”; “Assegurar a acessibilidade de 

pessoas com deficiência, transtorno de espectro autista, altas habilidades e/ou mobi-

lidade reduzida, possibilitando seu acesso e sua permanência nos campi com segu-
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rança e autonomia até 2022”; e “Fortalecer a política de relacionamento, acompa-

nhamento e formação continuada de egressos em 2021”. 

A consecução de tal política está sob os auspícios de diferentes departamentos, tais 

como a Coordenação de Graduação; a Coordenação de Pós-graduação e Extensão; 

as Coordenações de Curso; o Cemapp, unidade voltada ao atendimento e à orienta-

ção de estudantes e suas famílias, à capacitação de professores, à realização de 

atividades de nivelamento e à adaptação de estudos etc.; o Núcleo de Carreiras e 

Fidelização, dedicado ao atendimento e à orientação de acadêmicos e egressos 

acerca da carreira profissional e à mediação das relações destes com o mundo do 

trabalho; o Núcleo de Assistência Social, encarregado por concessão e acompa-

nhamento de usufruto de bolsas de estudos e por identificação e encaminhamento 

de demandas de discentes; o Núcleo de Financiamento Estudantil, responsável da 

gestão de créditos educativos; e a Central de Atendimento, setor que recepciona as 

demandas via requerimento. 

 

3.4 POLÍTICAS DE GESTÃO (EIXO 4)  

 

3.4.1 Políticas de Pessoal (Dimensão 5) 

Entre as diretrizes gerais da gestão do Unisba, sobressaem as políticas administrati-

vas destinadas aos docentes e técnicos administrativos. Voltadas ao cumprimento 

da missão institucional para o alcance da sua visão, tais políticas primam pela oferta 

de condições adequadas de trabalho, remuneração justa e possibilidades de forma-

ção e aperfeiçoamento aos colaboradores e, também, pela garantia de qualidade 

dos serviços prestados e de produtividade compatível com a estrutura disponível.  

São focos das políticas de gestão de pessoas da Instituição a participação de pro-

fessores e técnicos administrativos no planejamento, na execução e na avaliação de 

atividades; sua implicação com o trabalho e suas implicações; a manutenção do 

compromisso com a consolidação e o crescimento institucional no mercado regional; 

e a satisfação e o desenvolvimento da sensação de pertencimento pelos profissio-

nais vinculados. 

Com atuação alicerçada na missão, na visão e em valores institucionais como asser-

tividade, responsabilidade socioambiental e corresponsabilidade, este Centro Uni-

versitário zela pelo pleno cumprimento da legislação trabalhista, dos acordos coleti-
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vos de trabalho, dos instrumentos legais relativos à educação superior e do Regi-

mento Institucional e por outras normativas internas. Saliente-se que a IES conta 

com planos de carreira para os dois segmentos em atuação, docentes e técnicos 

administrativos. 

Pautada por este ponto de vista, a Instituição fixou metas quinquenais no seu atual 

PDI, a saber: “Manter corpos docente e técnico administrativo de excelência, em 

consonância com os parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor no País, 

através da implementação de políticas de formação continuada, da oferta de apoio 

tecnológico e da valorização dos profissionais de 2018 a 2022”; e “Desenvolver um 

sistema de avaliação de desempenho de docentes, gestores e profissionais do corpo 

técnico-administrativo das unidades acadêmicas e administrativas, considerando 

inclusive o cumprimento do PDI, do Plano de Gestão, do Plano de Ações Institucio-

nal semestral, do Regimento Institucional, de normas institucionais e das demandas 

de órgãos oficiais atinentes à regulação, avaliação e supervisão até 2020”. 

Neste sentido, a IES tem investimento em remuneração e benefícios compatíveis 

com o mercado; implementação de planos de carreira com mecanismos de progres-

são funcional variados; e execução do Programa de Incentivo à Formação Docente 

(Proformação), do Programa Institucional de Incentivo à Produção e Divulgação 

Acadêmico, o Programa de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional (Peap) com 

previsão de concessão de bolsas de estudos e o Projeto de Treinamento e Aperfei-

çoamento de Técnicos Administrativos. 

Atuam na consecução das ações inerentes a este campo, principalmente, o Núcleo 

de Recursos Humanos e a própria Reitoria. Contudo, tais departamentos contam 

com outras unidades, a exemplo da Coordenação de Graduação, da Coordenação 

de Pós-graduação e Extensão e do Centro Multidisciplinar de Apoio Pedagógico e 

Psicossocial. 

 

3.4.2 Estrutura Organizacional e Gestão (Dimensão 6) 

Como estratégia para o alcance da sua missão institucional, o Unisba mantém uma 

Política Institucional de Gestão, desenvolvida sob a perspectiva da gestão participa-

tiva, sistêmica, ágil e competitiva, orientada por sua própria missão e pautada pela 

visão, pelos objetivos, pela filosofia, pelos valores, pelos princípios estruturantes 

(pastoralidade, extensionalidade, sustentabilidade e indissociabilidade) e pela nor-
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mativa da IES, bem como pelas demandas e necessidades da sociedade, pelas ten-

dências da educação e do mundo do trabalho, principalmente, e pela legislação vem 

vigor no País. 

As diretrizes vigentes determinam que a Instituição, entre outros aspectos, deve ori-

entar sua gestão para o cumprimento da missão para o alcance da sua visão, procu-

rando, de um lado, atingir a satisfação da comunidade acadêmica e, de outro, reali-

zar as metas acadêmicas e administrativas com sustentabilidade e responsabilidade 

socioambiental; e buscar a sinergia entre inteligência competitiva, gestão do conhe-

cimento, relações interinstitucionais estratégicas e rede estratégica de agentes da 

entidade. 

Neste sentido, estão postas metas quinquenais específicas no PDI atual, a saber: 

“Fortalecer continuamente, até 2022, o princípio da gestão democrática na IES, as-

segurando a existência de órgãos colegiados com participação de representantes 

dos mais diversos segmentos da comunidade”; “Fomentar, até 2022, a 

(re)constituição de diretórios e centros acadêmicos nos cursos, para melhor interlo-

cução da Diretoria Geral e dos gestores com a comunidade discente”; “Implantar um 

sistema de gestão institucional de qualidade até 2022”; e “Atualizar e automatizar 

gradativamente, até 2022, os processos acadêmicos e administrativos (requerimen-

tos de alunos, matrícula, emissão de documentos simples etc.), objetivando a melho-

ria da produtividade, a eficiência e a satisfação da comunidade”. 

E, também, “Fortalecer continuamente, até 2022, os processos e procedimentos de 

autoavaliação institucional, melhorar o desempenho institucional e de cursos em 

processos avaliativos externos, e articular os resultados de avaliações interna e ex-

terna com o planejamento institucional, buscando atender às demandas da comuni-

dade e ao que preconiza a legislação vigente”; “Fortalecer, de 2018 a 2022, os me-

canismos de diagnóstico e acompanhamento do cumprimento das metas constantes 

nos documentos norteadores da instituição (PDI, Plano de Gestão, PPI, PPCs) exis-

tentes”; e “Garantir, de 2018 a 2022, a segurança de documentos e informações, 

mediante o fortalecimento da política de manutenção e guarda de documentos e a 

digitalização do acervo acadêmico, em atenção à legislação vigente” . 

Desde a sua constituição, em 2001, a IES historicamente tem se comprometido com 

este modelo de gestão e a manutenção da estrutura organizacional exigida por ele, 

estabelecida e normatizada pelo Regimento Institucional e por outros instrumentos 
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internos. Entre as estratégias adotadas, estão o estímulo constante ao diálogo, à 

livre manifestação de ideias e à corresponsabilidade da comunidade acadêmica; a 

implementação de órgãos colegiados institucionais e de cursos com papel consultivo 

e deliberativo; e a constituição de grupos de trabalho permanentes ou temporários 

para a análise da realidade e o planejamento e a consecução de atividades concer-

nentes a uma área específica, como a Comissão para Atração e Captação de Alu-

nos. 

São exemplos de iniciativas que sustentam a gestão participativa a promoção do 

planejamento estratégico e operacional periódico, com participação de segmentos 

diversos da comunidade acadêmica; e a garantia de condições para a autoavaliação 

institucional e de cursos com envolvimento de discentes, docentes, técnicos admi-

nistrativos e comunidade externa, através do trabalho da Comissão Própria de Ava-

liação. 

A gestão institucional e dos cursos, portanto, está sob a responsabilidade de órgãos 

colegiados, como o Consup, o Cepe, os Núcleos Docentes Estruturantes e os Cole-

giados de Cursos, e departamentos como Reitoria, Coordenação de Graduação, 

Coordenação de Pós-graduação e Extensão, Coordenação de Pesquisa e Divulga-

ção Científicas, e Coordenação de Planejamento e Avaliação. 

 

3.4.3 Sustentabilidade Financeira (Dimensão 10) 

Ao longo dos anos, a sustentabilidade financeira tem se consolidado como um dos 

mais significativos problemas enfrentados pelas instituições privadas de educação 

superior brasileiras, de pequeno, médio e grande portes. O desafio dos gestores tem 

sido a conquista do equilíbrio entre receita e despesa, suprindo as demandas e ne-

cessidades do presente e resguardando-se para atender o pleno funcionamento no 

futuro, em um contexto com arrecadação originária quase exclusivamente de taxas 

por prestação de serviços educacionais (taxa por prestação de serviços educacio-

naiss) custeadas pelos discentes. 

Inserido neste cenário, o Unisba busca balancear renda e custos operacionais, as-

segurando os recursos humanos e materiais adequados para a prestação de servi-

ços educacionais em consonância com a legislação brasileira e a proposta pedagó-

gica institucional e a implantação do seu PDI, a despeito da conjuntura desfavorável, 

em razão da crise econômica brasileira e de seus efeitos, da ressignificação das po-
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líticas públicas de democratização do acesso ao ensino superior com a redução da 

disponibilidade de bolsas de estudos e crédito estudantil pelo Poder Público, e da 

alta competitividade no mercado educacional em todo o Brasil. 

Pelas diretrizes institucionais para a conquista de saúde financeira, a Instituição de-

ve gastar menos do que ganha e investir na ampliação do faturamento a cada exer-

cício, na diversificação das fontes de recursos, na otimização dos recursos humanos 

e materiais disponíveis, na contenção dos gastos dispensáveis e, sempre que possí-

vel, na composição de reserva para custeio de despesas inesperadas e investimen-

tos. As contas são submetidas a auditoria periódica, realizada por agentes externos. 

À luz desta perspectiva, a Instituição estabeleceu metas quinquenais no âmbito do 

PDI 2018-2022. São elas: “Aprimorar, de 2018 a 2022, os sistemas de arrecadação 

e controle de custos para manutenção da sustentabilidade financeira”; “Estimular 

parcerias com organizações públicas e privadas até 2022, visando o financiamento 

de iniciativas institucionais de ensino, iniciação e divulgação científicas e extensão”; 

“Diversificar as fontes de receita até 2022”; “Fortalecer a política de atração, capta-

ção e fidelização de alunos para os cursos de graduação e de pós-graduação lato 

sensu ofertados, de 2018 a 2022”; “Fortalecer a política de precificação de cursos de 

graduação, pós-graduação lato sensu e extensão ofertados, considerando as condi-

ções de oferta da instituição, a concorrência e a conjuntura educacional e econômica 

até 2022”; e “Analisar continuamente, de 2018 a 2022, o enquadramento institucio-

nal quanto à sua condição de filantropia, diante da legislação vigente, do cenário 

educacional e da conjuntura econômica brasileira”. 

A coordenação das ações deste campo é conduzida pela Reitoria, com apoio do Nú-

cleo Financeiro e implicação de todos os demais departamentos da Instituição para 

alcance das metas fixadas. 

 

3.5 INFRAESTRUTURA FÍSICA (EIXO 5)  

 

3.5.1 Infraestrutura Física (Dimensão 7)  

Desde a sua fundação, o Unisba realiza todas as suas atividades acadêmicas e ad-

ministrativas em imóveis próprios construídos ou adaptados para fins educacionais, 

localizados no bairro de Ondina, na Orla Marítima de Salvador (BA), área ocupada 
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por famílias de diferentes classes sociais, de fácil acesso e com grande circulação 

de pessoas. Os campi ganhou forma gradativamente, a partir da criação dos cursos. 

Pelas diretrizes vigentes, a Instituição deve asseverar a conformação da infraestrutu-

ra e das instalações físicas às atividades ofertadas, no que se refere à dimensão, 

limpeza, ventilação, iluminação, acústica, acessibilidade, conservação e comodida-

de, ou seja, condições adequadas para a implementação do Plano de Desenvolvi-

mento Institucional, do Projeto Pedagógico Institucional e dos projetos pedagógicos 

dos cursos. Neste sentido, mantém políticas de atualização e expansão do acervo 

bibliográfico e de periódicos, de manutenção preventiva e corretiva predial e de ma-

nutenção e atualização de equipamentos e mobiliários; e definiu metas relacionadas 

à questão no seu PDI 2018-2022. 

As metas quinquenais atinentes à infraestrutura e às instalações físicas são: “Asse-

gurar a acessibilidade de pessoas com deficiência, transtorno de espectro autista, 

altas habilidades e/ou mobilidade reduzida, possibilitando seu acesso e sua perma-

nência nos campi com segurança e autonomia de 2018 a 2022”; “Assegurar a exis-

tência de condições adequadas de prevenção e combate ao incêndio no âmbito da 

FSBA de 2018 a 2022”; “Atualizar e expandir o acervo bibliográfico e de periódicos, 

considerando as necessidades pedagógicas e a expansão institucional de 2018 a 

2022”; “Implantar até 2020 um repositório institucional online para disseminação livre 

e gratuita da produção científica, artística, cultural e tecnológica dos corpos discente, 

docente e técnico-administrativo, visando a maximização da utilização do acervo e a 

preservação da memória da instituição”; e “Promover, de 2018 a 2022, a atualização 

do parque tecnológico institucional, de equipamentos especializados e de mobiliários 

e a melhoria contínua do acesso à rede wi-fi”. 

E ainda: “Executar, de 2018 a 2022, a manutenção predial e de equipamentos e mo-

biliários preventiva e corretiva, com base em diagnóstico e análise das demandas, 

no contexto financeiro e na conjuntura em que a IES está inserida e em observância 

das normas vigentes dos órgãos fiscalizadores”; “Fortalecer, de 2018 a 2022, o sis-

tema de segurança nos campi, por meio da utilização de recursos humanos e mate-

riais institucionais e da interação com órgãos públicos”; “Reestruturar, em 2021, os 

serviços de impressão, fotocópia e escaneamento e implementar serviços de enca-

dernação e plastificação nos campi”; “Assegurar, de 2018 a 2022, a qualidade dos 

serviços e produtos de alimentação ofertados nos campi, através do acompanha-
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mento da atuação de prestadores de serviços parceiros”; e “Ampliar, até 2020, o es-

paço físico destinado à Biblioteca, considerando as necessidades pedagógicas e a 

expansão institucional”. 

A Instituição dispõe de dezenas de salas de aula, salas para serviços administrati-

vos, salas de professores, biblioteca com acervo físico e digital, teatro, sala multiuso, 

cine (sala de projeção multimídia e videoconferência), laboratórios didáticos especia-

lizados que incluem complexo poliesportivo com piscina semiolímpica e quadras, 

laboratórios de informática, salas de navegação, áreas de convivência e espaço pa-

ra cantina. 

Todos os ambientes contam com equipamentos (computadores, impressoras, proje-

tores etc.) e mobiliários compatíveis com as atividades desenvolvidas em cada am-

biente; estrutura para acolher pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida; 

dispositivos de segurança patrimonial e contra acidentes e incêndios; sistemas de 

refrigeração central, comunicação por rádio e telefonia digital; e rede para acesso 

gratuito e ininterrupto à internet para utilização de sistemas operacionais e portal 

institucionais, pesquisa, estudo, interlocução com pesquisadores vinculados a outras 

IES etc.  

A infraestrutura e as instalações físicas estão sob os cuidados de departamentos 

específicos, como a Biblioteca, o Núcleo de Engenharia e Manutenção e o Núcleo 

de Tecnologia da Informação, com apoio do Setor de Compras e Contratos, entre 

outras unidades. 

A seguir, faz-se um diagnóstico institucional acerca de cada uma das dimensões 

avaliativas aqui detalhadas, tecido a partir das pesquisas quanti e qualitativa coor-

denadas pela Comissão Própria de Avaliação.  
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4 ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES  

 

Os dados quantitativos e qualitativos, levantados na fase inicial da pesquisa de au-

toavaliação institucional, cotejados entre si e analisados, à luz, sobretudo, da legis-

lação brasileira vigente e de documentos internos (como o Plano de Desenvolvimen-

to Institucional 2018-2022 e o Projeto Pedagógico Institucional), dão origem ao pre-

sente diagnóstico do Centro Universitário Social da Bahia e sua atuação no exercício 

2021. 

Dados e análises referentes ao Planejamento e à Avaliação Institucional, ao Desen-

volvimento Institucional, às Políticas Acadêmicas, às Políticas de Gestão e à Infraes-

trutura constituem-se como um importante subsídio para o aperfeiçoamento das prá-

ticas e, a partir disso, a consolidação e a almejada expansão institucional no merca-

do regional. 

No Relatório de Autoavaliação Institucional 2021, o panorama institucional está sub-

divido por eixo temático. 

 

4.1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (EIXO 1)  

 

4.1.1 Planejamento e Avaliação (Dimensão 8) 

 

Desafiado à superação da fase de crise do setor educacional, agravada pela pan-

demia de covid-19 reconhecida em março de 2020 e seus efeitos e pelo redimensio-

namento das políticas federais de concessão de bolsas de estudos e crédito educa-

tivo, o Unisba continuou, em 2021, centrado na atuação pautada pelo planejamento, 

pela avaliação e pela articulação desta duas relevantes frentes de gestão. 

Assim, a Instituição manteve a condução de estratégias para o fortalecimento do 

planejamento, considerando a missão, a visão, os valores, os objetivos e as metas 

institucionais, a legislação em vigor no País, as demandas e necessidades da co-

munidade acadêmica e do mundo do trabalho, e a conjuntura em que está inserida; 

a valorização das avaliações interna e externa das condições de oferta, visando a 

coleta de subsídio para o constante aprimoramento das práticas acadêmicas e ad-
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ministrativas; e de articulação entre planejamento e avaliação, de modo que a se-

gunda auxiliasse o primeiro. 

 

a) Planejamento 

 

Ciente do valor do planejamento para o desenvolvimento institucional, o Centro Uni-

versitário Social da Bahia busca investir na construção de estratégias e ações aca-

dêmicas e administrativas voltadas ao cumprimento da missão e ao alcance da visão 

e dos objetivos institucionais, sempre norteado pelos dados e pelas análises obtidos 

em avaliações internas e externas (inclusive necessidades e demandas da comuni-

dade acadêmica), pela legislação e pela normativa institucional atuais, bem como 

pelas tendências do mundo do trabalho e da área de educação e o contexto de fun-

cionamento da IES.  

Os principais dispositivos utilizados, neste sentido, são o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, o Plano de Gestão e o Plano de Ações Institucional, composto pela 

previsão de ações e de orçamentos setoriais. Com a implementação de ambos, a 

expectativa é que se fortaleça os pontos positivos, aproveite as oportunidades identi-

ficadas, combata preventivamente as ameaças e atenue eventuais fragilidades, con-

tribuindo para a constante melhoria das condições de oferta de vagas e da formação 

proporcionada ao corpo discente, da preparação de novos pesquisadores e dos pro-

cessos de disseminação de conhecimentos e de interação entre a IES e a comuni-

dade.  

O modelo institucional é o planejamento participativo, envolvendo representantes de 

discentes, docentes, técnicos administrativos e do público-alvo dos serviços presta-

dos, em especial, de programas e projetos extensionistas, em campos de estágio e 

no Teatro Isba. A participação destes atores sociais na elaboração do PDI e do Pla-

no de Ações, de periodicidades quinquenal e semestral respectivamente, permite a 

apropriação da realidade pela comunidade e estimula a sensação de pertencimento 

e a corresponsabilidade sobre as decisões e os resultados obtidos pela IES e seus 

cursos. 

De acordo com a proposição institucional, todas as ações acadêmicas e administra-

tivas propostas por cursos, departamentos e comissões devem estar associadas às 

metas estabelecidas no PDI vigente. Sua execução fica sob a responsabilidade de 
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cada unidade e tem acompanhamento da Coordenação de Planejamento e Avalia-

ção, com auxílio de uma das funcionalidades do sistema operacional3 desenvolvido 

pelo Núcleo de Tecnologia da Informação, com apoio da própria Coplav, para aten-

dimento das especificidades do Unisba. Assim, verifica-se simultaneamente o cum-

primento das ações e o atendimento – ou não – das metas da IES para o quinquê-

nio. 

Cabe também à Coplav a devolutiva, sempre que necessário, do planejamento e as 

sua consecução. Por telefone, por e-mail, em reuniões presenciais e/ou por video-

conferência, analisa-se a situação e, se couber, orienta-se o ajuste das ações pre-

vistas e/ou o redirecionamento das práticas, objetivando o cumprimento das metas 

institucionais. Em caso de reiterada inobservância do PDI, sinaliza-se a ocorrência à 

Reitoria para análise das motivações e implicações e, quando preciso, responsabili-

zação dos gestores e exigência de ajuste de ações e procedimentos ao contexto 

atual da IES. 

No exercício 2021, a Instituição esmerou-se para a implementação do PDI 2018-

2022 e do Plano de Gestão, por meio do Plano de Ações Institucional, embora ainda 

precisasse operar no contingenciamento das implicações da pandemia sobre o 

segmento educacional, em especial, na substituição do regime de ensino presencial 

pelo remoto ou híbrido, na redução da demanda por vagas e no incremento da ina-

dimplência e também tivesse que redimensionar seu trabalho no segundo semestre, 

diante das decisões da mantenedora de, primeiro, suspender parte das suas ativida-

des até dezembro de 2021 e, depois, transferir a mantença para outra empresa. 

O planejamento semestral seguiu metodologia aplicada desde 2012, que possibilita 

tanto a identificação de pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades quanto o 

delineamento de ações estratégicas para a consecução no semestre subsequente. 

O trabalho envolveu a sensibilização dos gestores para atuação como multiplicado-

res em suas unidades; a apresentação do plano de trabalho, do cronograma e do 

instrumento de coleta de dados por infomail; a disponibilização de informações e 

                                                           
3
 Disponível para acesso remoto via internet (http://coplav.unisba.edu.br/), mediante senha individual,  

o sistema operacional é destinado à elaboração e ao monitoramento da execução das ações previs-
tas no Plano semestral. A ferramenta organiza a atuação de cursos, setores e comissões, ao reunir 
as metas atinentes a cada unidade e possibilitar o registro das suas ações para execução no semes-
tre; possibilita o acompanhamento da consecução do planejamento com agilidade e precisão, consi-
derando os dados disponibilizados pelos gestores; e facilita a produção de relatórios setoriais pelos 
gestores. 

http://coplav.unisba.edu.br/
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liberação do acesso ao sistema operacional para registro das ações; o acompanha-

mento da elaboração e execução das ações pela Coplav; a análise preliminar e a 

solicitação de ajustes das ações propostas pela Coplav; e a compilação das propo-

sições setoriais pela Coplav, para submissão ao Conselho Superior do Unisba. 

Os resultados obtidos até então sinalizam a funcionalidade, a adequação e a efici-

ência do modelo de planejamento adotado pela Instituição. Em 2021, constatou-se o 

cumprimento total ou parcial de 39 das 46 metas estabelecidas e que somente sete 

itens propostos não foram atendidos pela IES, ao longo do ano. Três destes refe-

rem-se à expansão, área mais atingida pelos efeitos da crise econômica e do redi-

mensionamento das políticas públicas de concessão de bolsas de estudos e crédito 

estudantil no Brasil, que, portanto, deve ser alvo de mais cuidado da Reitoria, dos 

órgãos colegiados e das demais unidades nos próximos anos. Outras foram adiadas 

em decorrência de mudança de cenário, associada ou não à pandemia. 

 

b) Avaliação 

 

Essencial para a realização de planejamento eficiente, a avaliação no Centro Uni-

versitário Social da Bahia consiste em uma importante oportunidade de construção 

de diagnóstico das condições de oferta de cursos e outras atividades por si ou por 

agentes externos, além de ser item obrigatório para o cumprimento da legislação 

educacionais vigente no País.  

Em 2021, ocorreram a autoavaliação institucional e de cursos, coordenada pela Co-

missão Própria de Avaliação; e a aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes para os cursos de Educação Física (bacharelado e licenciatura), tendo 

em vista que nenhuma graduação fora submetida a tal teste no ano anterior, devido 

aos riscos gerados pela pandemia. Não houve avaliação externa in loco institucional 

e de cursos, por, à época, não haver pendências nos processos regulatórios da IES. 

Como de praxe, em 2021, a avaliação interna teve caráter informativo e formativo e 

caracterizou-se como uma das estratégias do projeto de gestão participativa e 

democrática do Unisba. Nas pesquisas quali e quantitativa, puderam manifestar 

suas percepções sobre a estrutura e seu funcionamento representantes de todos 

os segmentos da comunidade interna e usuários de serviços mantidos pelo 

Unisba, como representantes da sociedade em geral, conforme metodologia de-
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talhada no Projeto de Autoavaliação Institucional e no Projeto de Autoavaliação dos 

Cursos e reproduzida em capítulo específico deste Relatório. 

No âmbito institucional, o estudo investigou o perfil e o significado da atuação, a 

organização, o modelo de gestão, a sustentabilidade financeira e ainda as políticas 

para ensino, pesquisa (iniciação científica, divulgação científicas e extensão, de 

pessoal docente e técnico-administrativo e de atendimento a estudantes da IES, 

assim como a responsabilidade social, a comunicação com a sociedade, a infraes-

trutura disponível, e o planejamento e a avaliação. No âmbito dos cursos, a organi-

zação didático-pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura. 

Ao longo do trabalho, a Comissão Própria de Avaliação empregou técnicas diversifi-

cadas, a saber: aplicação de instrumento com questões de múltipla escolha, grupos 

focais com discentes, docentes (representados pelos Núcleos Docentes Estruturan-

tes) e técnicos administrativos, observação de campo e pesquisa documental. Como 

os dados levantados em outros procedimentos foram suficientes para consubstanci-

ar a análise do quadro, não houve necessidade de realização de entrevistas com 

este mesmo fim. 

A CPA planejou e executou a pesquisa quantitativa, com manutenção dos processos 

simultâneos para a autoavaliação institucional e dos cursos (inclusive com questão 

sobre a atuação da CPA) e a autoavaliação dos respondentes dos questionários. O 

trabalho envolveu a sensibilização, mobilização e orientação da população acadêmi-

ca com utilização dos canais de comunicação institucionais, principalmente o infoma-

il, e exploração da relevância do processo avaliativo para o respondente e para a 

Instituição.  

Houve aplicação de questionários em dois momentos (junho e novembro); reutiliza-

ção dos instrumentos aplicados no ano anterior, já adaptados ao contexto pandêmi-

co e ainda adequados às condições da IES e de seus cursos; e monitoramento sis-

temático da quantidade de participantes por unidade. Já em dezembro, ocorreram os 

grupos focais com representantes de discentes, docentes e técnicos administrativos 

e a tabulação dos dados coletados. 

Na aplicação dos questionários, registrou-se a participação, na pesquisa mais curta 

e parcial feita em junho, de 33 professores vinculados aos cursos de graduação e 

pós-graduação lato sensu (25,78% do total) e 357 estudantes de bacharelado, licen-

ciatura e especialização (40,47%); e, no estudo mais completo realizado em novem-
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bro, de 08 coordenadores de curso (88,88% do total), 44 docentes (41,58%) e 58 

discentes (11,93%) dos dois níveis de ensino e 18 técnicos administrativos (100%). 

Como a Instituição tinha funcionamento limitado, devido à pandemia, entre outras 

razões, somente 02 usuários dos serviços ofertados e seus acompanhantes (repre-

sentantes da sociedade civil) apresentaram suas percepções desta vez. 

A amostra de representantes dos segmentos consultados é representativa e possibi-

lita a análise da percepção dos respondentes acerca das temáticas pesquisadas. 

Porém, houve uma queda na adesão, em relação àquela atingida em 2020, possi-

velmente em decorrência da desarticulação momentânea da comunidade acadêmi-

ca, gerada pelo anúncio da suspensão das atividades e pela transferência de man-

tença da IES então recém-divulgada; da opção institucional de operar apenas com 

respondentes voluntários; e do período de aplicação dos instrumentos, convergente 

com a fase de encerramento das atividades letivas e, por isso, habitualmente mais 

atribulado para estudantes, ávidos pela integralização da carga horária, e colabora-

dores, assoberbados com as demandas de prestação de contas, planejamento e 

matrícula. 

O prazo dedicado à pesquisa quantitativa, contudo, fora definido de acordo com es-

tratégia pré-determinada pela Comissão Própria de Avaliação. O órgão colegiado 

prima por datas no final do ano, que possibilitem o diagnóstico do exercício completo 

e a análise e a divulgação dos dados levantados logo no primeiro semestre do ano 

subsequente; e fora do período de avaliações de aprendizagem, evitando a interfe-

rência direta dos resultados obtidos pelos educandos na sua percepção sobre a IES 

e seus cursos. 

A CPA, no entanto, atuou durante todo o ano. No primeiro semestre, atendendo à 

legislação atual, concentrou-se na análise crítica dos dados; na construção, no pro-

tocolo no sistema e-mec e na disseminação do Relatório de Autoavaliação Instituci-

onal referente ao triênio anterior; e na elaboração e divulgação dos Relatórios de 

Autoavaliação dos Cursos e dos relatórios de avaliação e autoavaliação de cada do-

cente concernentes a 2020. 

Para a socialização dos dados recolhidos e das análises tecidas, a CPA publicou a 

síntese dos documentos e uma lista de ações decorrentes de diagnósticos congêne-

res, na intranet, no Portal do Professor e no Portal do Aluno, usufruindo do alcance 

de ferramentas com utilização diária para registro e consulta de dados pela comuni-
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dade acadêmica; e encaminhou os Relatórios de Autoavaliação dos Cursos e os re-

latórios de avaliação e autoavaliação de docentes, por e-mail, aos coordenadores de 

curso, na expectativa de que reverberassem seus conteúdos nos órgãos colegiados 

e junto a cada profissional individualmente.  

Para fomentar a repercussão da autoavaliação sobre na tomada de decisões e no 

planejamento do Unisba, a CPA, em com apoio da Coordenação de Planejamento e 

Avaliação, levou os documentos à Reitoria; e propôs sua discussão pelo Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, pelo Conselho Superior, pelos Núcleos Docentes 

Estruturantes e pelos Colegiados de Cursos. 

Sem processo avaliativo in loco pendente, o Unisba teve um exercício tranquilo. Em 

2021, a avaliação externa resumiu-se à verificação da performance dos estudantes 

de Educação Física, através do Enade. Graças à alteração nos ciclos avaliativos, 

graduandos de licenciatura e bacharelado fizeram o Exame, que inicialmente estava 

programado para novembro de 2020, mas foi adiado para 2021, em virtude da alta 

incidência de infecções motivadas pelo novo coronavírus no País. Os cursos que 

seriam submetidos à prova em 2021 devem fazê-la somente no ano subsequente.  

No bojo de ações preparatórias, o Unisba inscreveu os ingressantes e concluintes 

com perfil para submissão à avaliação, bem como planejou e executou ações volta-

das à preparação, orientação, sensibilização e mobilização dos educandos para a 

participação responsável e a consequente melhoria do desempenho dos cursos no 

Exame. Assim, fez publicação de informações no portal e nas fanpages institucionais 

(Instagram e Facebook) e em hotsite específico; elaborou e distribuiu duas edições 

de boletim informativo temático; remeteu mensagens por e-mail e cartas registradas 

aos habilitados; promoveu painel temático sobre o Enade e um receptivo dos conclu-

intes habilitados no local de aplicação da prova; e formou multiplicadores de infor-

mações entre coordenadores de curso e professores, através de informativos. Al-

cançou-se o objetivo inicial do trabalho, considerando a inexistência de indício de 

boicote à prova. Os conceitos obtidos serão conhecidos apenas no segundo semes-

tre de 2022. 

Em virtude da pandemia de Covid-19 e da inviabilidade da realização, em tempo há-

bil, de avaliação dos cursos de pós-graduação stricto sensu no Brasil (ciclo 2019-

2020), que tem impacto direto sobre o desempenho de IES com atuação neste seg-

mento, o cálculo e a divulgação do Índice Geral de Cursos referente a 2019 foram 
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adiados pelo Inep/MEC. Divulgado em abril de 2021, o IGC Faixa 2019 do Unisba foi 

três (03), considerado satisfatório. O IGC Contínuo da IES foi de 2.7784, o maior já 

registrado em toda a série histórica. O cômputo deste Índice leva em consideração a 

média dos Conceitos Preliminares de Cursos de graduação e, quando houver, a 

média dos conceitos de pós-graduação, ponderada pelo número de matrículas dos 

cursos em voga. Em 2019, foram avaliados os bacharelados em Educação Física, 

Fisioterapia e Enfermagem. 

No decurso de 2021, o IGC fora analisado e socializado com dirigentes, gestores e 

membros de órgãos colegiados da Instituição e dos cursos, assim como com estu-

dantes, professores, técnicos administrativos e sociedade civil, em reuniões media-

das por aplicativos e por meio de canais de comunicação corporativos. Espera-se 

que tais dados podem instigar a reflexão sobre as condições de oferta, os resultados 

atingidos e as alternativas para o constante aperfeiçoamento de processos, proce-

dimentos e práticas, visando a melhoria do desempenho em avaliações externas 

desta natureza.  

 

c) Sinergia entre planejamento e avaliação 

 

Como explicitado anteriormente, o Unisba compreende que planejamento e avalia-

ção devem ser desenvolvidos coletivamente, como uma estratégia de gestão partici-

pativa, e em sinergia, compondo um ciclo virtuoso que assevere a excelência na 

formação e na prestação dos serviços ofertados e à consolidação e à expansão ins-

titucionais. Estas duas frentes, deste modo, são complementares, articuladas entre 

si e indissociáveis. 

Portanto, assim como ocorreu em anos anteriores, a Instituição levou em considera-

ção os diagnósticos derivados de processos avaliativos internos e externos, no pla-

nejamento e na consecução de suas intervenções quanto à (re)organização didático-

pedagógica, à (re)configuração da infraestrutura e das instalações físicas, ao 

(re)dimensionamento da estrutura organizacional e das políticas institucionais, à 

(re)composição dos corpos docente e técnico-administrativo, entre outros aspectos. 

Entre as iniciativas realizadas em 2021, destacam-se: a) Análise e divulgação do 

IGC relativos a 2019 e da disponibilização dos relatórios acerca do desempenho no 

Enade 2019 pelo Inep; b) Reanálise constante do Plano de Desenvolvimento Institu-
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cional 2018-2022, em especial, quanto à sua adequação à conjuntura do momento; 

c) Sensibilização, mobilização e orientação da comunidade acadêmica, em especial, 

de lideranças, para a apropriação e utilização de dados e análises originários de 

avaliações internas e externas para o desenvolvimento de plano de ações setoriais 

semestrais voltados à atenuação de fragilidades, superação de ameaças e explora-

ção das forças e potencialidades levantadas; e d) Acompanhamento da elaboração 

e da execução do Plano de Ações Institucional semestral, sopesando os dados e as 

análises procedentes de processos avaliativos institucionais e de cursos, entre ou-

tras variáveis anteriormente listadas neste Relatório. 

Para atuação nestas duas frentes, o Centro Universitário manteve a Coordenação 

de Planejamento e Avaliação, departamento instituído em 2013.  O setor investiu na 

reflexão crítica acerca de e divulgação de dados e análises oriundos de avaliações 

interna e externa (inclusive Enade e avaliação in loco), junto à comunidade acadê-

mica; na sensibilização e mobilização de dirigentes, coordenadores de curso e de-

mais gestores para a apropriação e utilização das informações provenientes de ava-

liações nos planejamentos estratégico e operacional; e no acompanhamento da ela-

boração e da implementação de planos e na construção e projetos, em observância 

dos resultados dos processos avaliativos.  

Em cooperação, operou a Comissão Própria de Avaliação, órgão colegiado respon-

sável pela autoavaliação e pelo apoio para avaliações externas. Competiu a ele, en-

tre outras intervenções, coordenar a autoavaliação institucional e dos cursos; acom-

panhar e apoiar os processos de avaliação externa promovidos pelo Inep/MEC; e 

subsidiar o planejamento com a enunciação de diagnósticos da realidade a dirigen-

tes, coordenadores de curso, demais gestores, integrantes de órgãos colegiados e 

outros componentes da comunidade acadêmica.  

O ano de 2021 fora exitoso para a CPA. Seu desempenho na avaliação interna fora 

aprovado por todos os depoentes (100% da amostra), que admitiram conhecer o 

órgão. Afora isto, baseada nas informações apuradas nesta investigação, a própria 

Comissão reconhece ter atingido seus objetivos, ao proporcionar à IES o acesso ao 

diagnóstico institucional e dos seus cursos qualificado e contribuir para a avaliação 

externa, a apropriação dados e análise de processos avaliativos e o planejamento 

acadêmico e administrativo, por meio de um trabalho autônomo e consoante com o 

PDI e a legislação vigentes. 
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De acordo com a CPA, o Unisba, em 2021, alcançou seu objetivo de “Aprimorar-se 

como instituição de educação superior voltada à transformação de pessoas e da rea-

lidade, por meio da gestão acadêmica planejada e norteada pelos indicadores evi-

denciados em avaliação institucional contínua”; e conseguiu que planejamento e 

avaliação fossem norteados pela missão, pela visão, pelos valores, pela filosofia, 

pelos objetivos e pelas metas registrados no seu PDI 2018-2022e contribuíssem pa-

ra a condução de uma gestão participativa exitosa. 

Saliente-se que a Instituição cumpriu plenamente as metas quinquenais de “Fortale-

cer continuamente os processos e procedimentos de autoavaliação institucional; me-

lhorar o desempenho institucional e de cursos em processos avaliativos externos; e 

articular os resultados de avaliações interna e externa com o planejamento instituci-

onal, buscando atender às demandas da comunidade e ao que preconiza a legisla-

ção vigente” e de “Fortalecer os mecanismos de diagnóstico e acompanhamento do 

cumprimento das metas constantes nos documentos norteadores da instituição (Pla-

no de Desenvolvimento Institucional, Plano de Gestão, Projeto Pedagógico Instituci-

onal, projetos pedagógicos dos cursos) existentes”. 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (EIXO 2)  

 

4.2.1 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (Dimensão 1) 

 

Neste quinquênio, a atuação acadêmica e administrativa do Unisba tem sido orien-

tada pelo Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022, documento constituído 

por políticas, objetivos e metas alinhados à missão e à visão institucionais, aos prin-

cípios da Sociedade das Filhas do Coração de Maria e da Associação Brasileira de 

Educação Familiar e Social, ao Projeto Pedagógico Institucional, ao Regimento Insti-

tucional e à legislação brasileira4. 

                                                           
4
 Entre os dispositivos legais norteadores da elaboração de Planos de Desenvolvimento Institucional, 

além da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, destacavam-se à época da cons-
trução do PDI 2021-2022: os decretos nº 5.773/2006, nº 2.494/1998 e nº 5.224/2004; a Lei nº 
10.861/2004; as portarias MEC nº 1.466/2001, nº 2.253/2001, nº 3.284/2003, nº 7/2004, nº 
2.051/2004, nº 4.361/2004; as portarias normativas nº1/2007, nº 2/2007; as resoluções do CES/CNE 
nº 2/1998, do CNE/CP nº 1/1999, do CES/CNE nº 1/2001, do CP/CNE nº 1/2002 (art.7º); e o parecer 
CES/CNE nº 1.070/1999, entre outros. Sobre isto, ver informações em BRASIL/MEC/SAPIENS. Ins-
truções para Elaboração de Plano de Desenvolvimento Institucional. Sistema de acompanhamento de 
Processos das Instituições de Ensino Superior – Sapiens. Ministério da Educação, 05 jun. 2007.   
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Consoante com a realidade regional e as tendências do universo do trabalho e da 

educação, o atual PDI registra o compromisso da IES com o atendimento de neces-

sidades e demandas da população – sobretudo, daquelas atinentes ao acesso ao 

ensino superior e à formação humana e profissional de pessoas para a inserção 

competente e ética no sistema produtivo e na sociedade em geral –, por meio da 

oferta de educação superior e outros serviços de excelência, para a promoção do 

desenvolvimento humano dos indivíduos e social e econômico de Salvador e Região 

Metropolitana. Assim, principalmente nas políticas, nos objetivos e nas metas aca-

dêmicas e administrativas, o documento manifesta sincronia com a missão organiza-

cional de “Contribuir para a formação humana e cidadã, através da busca de exce-

lência em práticas educacionais com cordialidade e equidade para a transformação 

social”. 

Elaborado coletivamente nos anos de 2016 e 2017, o PDI 2018-2022 tem sido im-

plementado pela Instituição, porém é revisto periodicamente para atualização, com-

plementação e adequação à conjuntura, de acordo com apuração da CPA em pes-

quisa documental e observação de campo. Primeiro, em 2018, passou por confor-

mação do escopo aos novos marcos regulatórios da avaliação definidos, pelo MEC, 

a partir de dezembro de 2017 e assimilou o plano de implantação da modalidade 

educação a distância, já formatado conforme o regramento publicado em 2017. De-

pois, em 2019, recebeu ajustes para adequação ao novo status da Instituição como 

centro universitário e ao contexto de funcionamento naquele momento, incluindo a 

projeção de cursos e a alteração de prazos para execução de parte das metas. Em 

2021, sofreu pequenas mudanças na redação para garantia da clareza do texto. 

Em observância do Plano vigente, o Centro Universitário solicitou, em abril de 2021, 

seu credenciamento para operacionalização de atividades na modalidade de educa-

ção a distância, apresentando proposta de implementação de cursos de graduação, 

pós-graduação lato sensu e extensão inicialmente no Prédio Central Maria Alice Tei-

xeira, no Campus de Ondina, devendo, portanto, intensificar a preparação da estru-

tura para o trabalho com este novo segmento nos próximos anos. Construída por 

equipe profissional da casa em 2018 e 2019, a proposta fora atualizada em 2021, 

quando também foi providenciada a adequação do Regimento Institucional para o 

trabalho com EaD com a perspectiva de implantação após o credenciamento da IES 

para este fim. 
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Em concomitância, desde 2021, a Instituição faz o enfrentamento, com uma reconfi-

guração institucional, de um novo cenário descortinado pela pandemia de covid-19, 

pelos impactos da crise econômica sobre as organizações educacionais (inclusive 

crescimento do desemprego, precarização do trabalho e redução da renda média 

das famílias), por cortes nos investimentos em políticas públicas federais para pro-

moção do acesso ao ensino superior (em especial, Prouni e Fies), e pelos anseios 

da sua então mantenedora, a Abefs, de redimensionamento da sua atuação com 

Brasil com a interrupção da oferta de cursos pagos. Notadamente, havia crescente 

dificuldade dos educandos e de suas famílias de custeio de serviços educacionais 

privados sem crédito educativo. 

Diante desta situação, o Unisba anunciou, em julho de 2021, a suspensão temporá-

ria e imediata da abertura de vagas para ingressantes em cursos de bacharelado, 

licenciatura e especialização e, também, a restrição do funcionamento de turmas de 

graduação, no segundo semestre de 2021, com garantia de conclusão dos estudos 

somente pelos formandos e demais discentes com possibilidade de integralização 

curricular até dezembro de 2021 e transferência externa assistida dos demais estu-

dantes preferencialmente para uma das sete instituições parceiras. As deliberações 

foram motivadas pela necessidade da Abefs de reflexão sobre sua obra, visando o 

reposicionamento no mercado regional. 

Adiante, em novembro de 2021, a Abefs comunicou, às comunidades interna e ex-

terna, a negociação para a transferência de mantença para a Rede de Ensino Fave-

ni Ltda. À época, a empresa comprometeu-se em manter a proposta pedagógica da 

IES com as atualizações e adequações que se fizerem necessárias; em investir no 

fortalecimento institucional com ampliação da oferta de cursos e vagas (inclusive 

mediante implementação de projetos de EaD e de pós-graduação stricto sensu) e 

manutenção das políticas de iniciação à pesquisa, divulgação científica e extensão; 

e em aproveitar, no que coubesse, os corpos docente e técnico administrativo até 

então vinculado à sua antecessora. Protocolado no sistema e-MEC em janeiro de 

2022, o processo para a transição de mantença encontra-se na fase final de tramita-

ção, em março de 2022. 

Com tais medidas, o volume de matrículas efetuadas sofreu significativa redução, 

mesmo em comparação a 2020, ano marcado pela evasão causada pela pandemia 

e por seus efeitos. Na comparação entre os meses de dezembro dos dois exercí-
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cios, verificou-se queda do quantitativo de matrículas na graduação e pós-graduação 

lato sensu. De acordo com dados extraídos dos relatórios setoriais da Secretaria 

Geral de Cursos, do Núcleo de Seleção de Ingressantes e da Relatório da Coorde-

nação de Pós-graduação e Extensão, ao final do ano, registrou-se 96 e 390 gradu-

andos e pós-graduandos vinculados, em dezembro, respectivamente, incluindo de 

estudantes afastados temporariamente por trancamento de curso.  

O investimento em educação a distância e a transferência de mantença, nos moldes 

aqui apresentados, são estratégias para uma reação à situação e a recuperação de 

espaço do Unisba no mercado regional. Anseia-se pelo gradativo incremento da 

quantidade de vagas ocupadas e, também, do total de cursos e vagas ofertados, 

bem como pela diversificação das oportunidades de formação oferecidas à popula-

ção da capital baiana e Região Metropolitana.  

Para tanto, entre as ações planejadas no final de 2021, estavam a atualização dos 

projetos pedagógicos da graduação para garantia de inovação e flexibilização curri-

cular e da pós-graduação para a concentração da carga horária em 12 meses, em 

observância das Diretrizes Curriculares Nacionais de cada área, dos dispositivos 

legais vigentes, dos indicativos de avaliações internas e externas e das demandas e 

necessidades do mundo do trabalho e da comunidade acadêmica; o aprimoramento 

e a concepção de projetos de novos cursos com identidade e inovação; a definição 

de uma nova política de precificação dos cursos para adequação à demanda e às 

práticas da concorrência; o investimento em campanha de comunicação e marketing 

para a divulgação da IES, dos seus cursos e do processo seletivo; a reconfiguração 

da equipe profissional dedicada à atração e captação de alunos; e a prospecção de 

convênios para concessão de descontos a grupos oriundos de instituição parceira. 

Pelo evidenciado nas investigações da Comissão Própria de Avaliação e aqui sinte-

tizado, o Centro Universitário procurou estabelecer, ao longo de 2021, a relação sin-

crônica entre sua missão e seu Plano de Desenvolvimento Institucional, aparente, 

sobretudo, nas políticas, nos objetivos e nas metas constantes neste documento. 

Logo, de acordo com as evidências coletadas pelo comitê, pode-se concluir que a 

missão permeia a tomada de decisões e o planejamento acadêmico e administrativo 

das instâncias colegiadas e executivas da Instituição, mesmo em momentos adver-

sos e desafiados como o vivenciado em 2021, sedimentando-se como o propósito 

maior de toda a atuação da IES. 
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4.2.2 Responsabilidade Social (Dimensão 3) 

 

Empenhado em cultivar a “responsabilidade socioambiental” como um valor impor-

tante para o alcance da sua missão, o Unisba, de acordo com dados coletados pela 

Comissão Própria de Avaliação, manifesta este seu compromisso de forma contínua 

e permanente, por meio de iniciativas dos âmbitos acadêmico e administrativo com 

alcance interno e externo, implementadas por seus cursos e departamentos e por 

unidades da sua mantenedora. 

Entre as expressões disto, levantadas nas pesquisa quali e quantitativa, merecem 

menção: a manutenção de programas de promoção do acesso à educação superior 

por pessoas de baixa renda ou até sem renda e/ou em condição de vulnerabilidade 

social; a opção pela oferta de formação profissional e humana para a atuação ética e 

competente no mundo do trabalho e a transformação social; o investimento na pre-

paração de novos pesquisadores e na difusão de conhecimentos; a interação com a 

comunidade, inclusive por meio de ações pela garantia de direitos à saúde, à comu-

nicação, à educação, à justiça e ao lazer; os esforços em defesa do meio ambiente, 

das artes, da memória e do patrimônio cultural, no trabalho pela cultura cristã e na 

assistência social.  

De acordo com dados registros dos Relatórios de Cursos, da Coordenação de Es-

portes, da Coordenação de Graduação, da Coordenação de Pós-graduação e Ex-

tensão e do Núcleo de Assistência Social, o Unisba, em 2021, deu continuidade à 

sua incursão em frentes diversas associadas à responsabilidade socioambiental, 

dentro e fora dos seus campi, embora sua incursão nesta seara tenha sido redimen-

sionada, durante o ano, para adequação ao novo cenário de atuação da Instituição, 

associado às crises econômica, pandêmica e do acesso à educação superior. 

Assim como fizera em anos anteriores, junto com sua mantenedora, a IES buscou 

atuar com ética e transparência e respeitar a legislação brasileira, as normas da Or-

ganização Internacional do Trabalho, conferindo inclusive liberdade sindical e direito 

de negociação coletiva aos seus empregados, e os padrões de segurança e salubri-

dade no ambiente de trabalho, definidos pelos órgãos oficiais; manteve-se distante 

de episódios de corrupção e exploração da mão de obra infantil, do trabalho escra-

vo, da prostituição e do abuso sexual de criança ou adolescente; respeitou as dife-
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renças e a diversidade; e interagiu com fornecedores, conveniados e parceiros que 

adotaram padrões de responsabilidade social e ambiental similares aos seus. 

Destacaram-se, no âmbito interno, iniciativas de três áreas, destinadas à comunida-

de universitária – em especial, aos docentes e técnicos administrativos – e executa-

das no bojo do Programa de Incentivo à Formação Docente, do Projeto de Treina-

mento Institucional e do Programa de Aperfeiçoamento Profissional, entre outros, a 

saber: 

 Formação continuada: realização da Jornada Pedagógica semestral; e conces-

são de bolsas de estudos ou descontos para docentes e técnicos administrativos em 

cursos de graduação (como Direito, Educação Física e Psicologia), pós-graduação 

lato sensu (como a especialização em Processos Educacionais Interativos e Cultu-

ras Digitais) e de extensão (como o curso de língua estrangeira - inglês); 

 Desenvolvimento profissional: apoio para publicação da produção científica e 

participação de eventos acadêmicos; e possibilidade de progressão de carreira por 

titulação e tempo de vínculo com a empresa, norteada por planos de carreira; e 

 Concessão de benefícios: café da manhã gratuito aos colaboradores alocados 

em setores de apoio administrativo e vigilância; auxílio para transporte entre a resi-

dência e a IES e vice-versa, nos termos da lei; planos médico e odontológico corpo-

rativos por adesão; informações sobre saúde e bem-estar; e acesso ao Pacote Offi-

ce gratuito, através de parceria com a Microsoft. 

Sobressaíram-se, no âmbito externo, ações dedicadas a indivíduos e grupos da pró-

pria comunidade acadêmica ou da sociedade em geral, sobretudo, de baixo poder 

aquisitivo ou sem renda e/ou em situação de vulnerabilidade social, em diferentes 

áreas, a saber: 

 Educação: concessão de bolsas de estudos para cursos de graduação no próprio 

Unisba, através do Prouni, Programa de Assistência Estudantil e Programa de Apoio 

ao Esporte, e de crédito estudantil, por meio do Fies; promoção de experiências com 

caráter humanístico e/ou dedicadas à reflexão crítica da realidade e à preparação 

para a intervenção social, mediante a oferta de componentes curriculares (como In-

trodução à Filosofia, Realidade Socioeconômica e Política Brasileira, Relações Etni-

corraciais, Cultura e Sociedade, e Estágio Supervisionado) e de atividades extensio-

nistas com abordagem de temas como alteridade, relações etnicorraciais e de gêne-

ro, meio ambiente e direitos humanos (como o Seminário Internacional Direitos Hu-
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manos e Minorias Sociais, o workshop A imagem Pessoal de Quem Cuida no Exer-

cício do Cuidar e a Semana Jurídica sobre direito à proteção de dados e direitos tra-

balhistas); 

 Desenvolvimento científico: descoberta e formação de novos pesquisadores, 

por meio do Pibic, garantindo a graduandos o acesso a orientador experiente, acer-

vo bibliográfico e periódicos, equipamentos laboratoriais e apoio para a apresenta-

ção de trabalhos em eventos acadêmicos; e divulgação de conhecimentos, por meio 

da edição da revista interdisciplinar institucional Diálogos Possíveis e da promoção 

de eventos de cunhos científico, técnico, artístico e cultural (como o Seminário Inter-

nacional Direitos Humanos e Minorias Sociais e a Semana Jurídica), como detalha-

do em capítulo deste Relatório acerca das políticas acadêmicas; 

 Esportes e lazer: oferta de iniciativas extensionistas de esporte adaptado para 

pessoas com deficiência, por meio do Programa de Educação Física e Esporte 

Adaptado Social, realizado em parceria com a Associação de Atletas Baianos com 

Necessidades Especiais. Devido às restrições de contato físico impostas em decor-

rência da pandemia, suspendeu-se, com expectativa de retomada futura, o Projeto 

Lazer Ativo, de organização e promoção de estudos e discussões sobre atividade 

física, esporte, recreação e lazer; o Projeto em Movimento, de iniciação esportiva, o 

Programa de Apoio ao Esporte, de formação de equipes competitivas e treinamento 

de atletas universitários, e o Projeto Perspectivas do Treinamento Funcional e da 

Dança, de formação prática do educador físico em articulação com a teoria; 

 Artes, cultura e comunicação: fomento à produção e distribuição de bens diver-

sos e à preservação da memória e do patrimônio para a facilitação do acesso às ar-

tes e às manifestações culturais, principalmente, por indivíduos alijados dos espaços 

artísticos e culturais formais, por meio da realização de atividades de dança, música, 

teatro, educação física, fisioterapia e psicologia gratuitas para idosos, dentro do Pro-

jeto Teatro Médico Didático (oficinas de artes cênicas e atividades lúdicas para ido-

sos e manutenção do grupo de cultura popular Poder Grisalho); da promoção e a 

organização de atividades culturais, como a Mostra Cultural Unisba (performances 

breves de discentes e egressos artistas) e o Cine Cemapp (exibição e discussão de 

documentários sobre temas atuais), e de performances artísticas dentro de eventos 

acadêmicos, como o Aula Magna (pocket show de estudante) e o Seminário Interna-

cional de Direitos Humanos e Minorias Sociais (Neojibá - Núcleos Estaduais de Or-

questras Juvenis e Infantis da Bahia); e do desenvolvimento de trabalhos de comu-
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nicação, como os estudos sobre a linguagem regional nas TVs. Em virtude das limi-

tações sanitárias associadas à pandemia, o Teatro Isba precisou permanecer fecha-

do neste ano; 

 Saúde e bem-estar: garantia do direito à saúde física e mental, previsto pela 

Constituição Federal e por outros instrumentos legais, por vezes, suprindo uma la-

cuna deixada pelo Estado, por meio de iniciativas extensionistas, como o Projeto 

Teatro Médico Didático, da prestação de serviços em campos de estágio próprios ou 

concedidos à população de Salvador e Região Metropolitana, como o Hospital Es-

panhol (unidade de campanha referência para o tratamento da covid-19), e da dis-

seminação de informações (como a Aula Inaugural Vacinação Covid-19 – reflexões 

sobre as políticas públicas de saúde e a palestra Dialogando com as Emoções); e a 

antecipação da vacinação de colaboradores e discentes com estágios na área de 

saúde programados, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, 

em observância da normativa dos órgãos de saúde federais e estaduais; 

 Segurança alimentar e combate à fome: distribuição de alimentos a beneficiá-

rios de outras organizações mantidas pela Abefs, como o Centro Social Coração de 

Maria do Corte Grande/Alto de Ondina, do Instituto Social de Fortaleza e da Casa de 

Acolhimento e Orientação a Crianças e Adolescentes – Caoca, localizados em Sal-

vador, Fortaleza (CE) e Vitória (ES), para o enfretamento da pandemia e seus efei-

tos socioeconômicos; 

 Valorização e defesa do meio ambiente: promoção da valorização e defesa do 

meio ambiente, da educação ambiental e ad sustentabilidade socioambiental, medi-

ante a continuidade da implantação gradativa da perspectiva dos “5 R” do desenvol-

vimento sustentável (Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reaproveitar e Reciclar) nas prá-

ticas cotidianas (otimização de horário de funcionamento de prédios, programação 

de acionamento de sistema de ar-condicionado, doação de materiais para reaprovei-

tamento e reciclagem, utilização de produtos de menor impacto na higienização dos 

campi etc.) e do projeto de consumo consciente de insumos, como energia elétrica e 

água potável; e a abordagem de assuntos relativos ao meio ambiente, à responsabi-

lidade socioambiental e à sustentabilidade em componentes curriculares e ativida-

des extensionistas (como a palestra Proteção das Florestas no Direito Ambiental 

Internacional); e 

 Promoção da cidadania: oferta de formação humana e profissional, inclusive 

com concessão de bolsas de estudos e crédito estudantil para a promoção do aces-
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so à educação superior por pessoas de baixa renda ou sem renda e/ou em situação 

de vulnerabilidade social; garantia do direito constitucional à justiça, por vezes, pre-

enchendo um vazio deixado pelo Estado, por meio da prestação de serviços em 

campos de estágio próprios ou concedidos, como o Núcleo de Prática Jurídica Cos-

me de Farias e o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos-Balcão de 

Justiça e Cidadania (oferta de serviço jurídico nas áreas cível e trabalhista a pesso-

as com renda de até dois salários mínimos, como orientação, abertura e movimenta-

ção de processos judiciais e mediação e conciliação de conflitos, em parceria com o 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia); disseminação de informações e promoção 

de debates sobre direitos humanos e sociais, no bojo de componentes curriculares e 

atividades extensionistas (como o painel Vazou o Lead – a Lava-jato e os meios de 

comunicação e a palestra O Racismo nas Organizações: reflexões sobre formas de 

inclusão); alfabetização digital em ações extensionistas, como o Projeto Conectado 

(oficinas de capacitação para a utilização de ferramentas digitais como Instagram e 

Google Forms) e a palestra O Uso de Tecnologias em Processos Seletivos; e orien-

tação e acompanhamento de famílias excluídas das políticas públicas atuais, por 

outras mantidas da Abefs, para utilização de recursos e equipamentos sociais (pos-

tos de saúde, hospitais etc.). 

Embora aparentemente sólido, o trabalho de responsabilidade socioambiental de-

senvolvido pelo Centro Universitário, por sua mantenedora e pelas demais organiza-

ções sustentadas da Abefs apresentou susceptibilidades em 2021, principalmente 

no tocante à forma de custeio e à divulgação. Tais fragilidades precisam ser atenua-

das nos próximos exercícios, para a perpetuação das ações.  

Por um lado, a maioria destas incursões foi realizada com recursos do próprio Unis-

ba, da Abefs e das demais entidades mantidas pela Associação. Somente uma pe-

quena parte fora viabilizada graças a parcerias com terceiros (como o Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia e a Associação de Atletas Baianos com Necessidades 

Especiais), mediante a garantia de contrapartidas, em acordos que sinalizam a legi-

timidade da Instituição, junto à sociedade, como um estabelecimento comprometido 

com o desenvolvimento humano, social e econômico da região onde atua.  

Por outro, a disseminação de informações acerca desta área praticamente restrin-

giu-se aos empreendimentos associados aos cursos superiores do Unisba, em de-

trimento das demais ações, sobretudo, daquelas conduzidas pela Abefs e por suas 
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demais mantidas. Tal especificidade impede o acesso de uma fração da população 

aos benefícios gerados pelo trabalho e, também, inibe a atração e captação de 

apoiadores ou até patrocinadores das iniciativas projetadas. 

A despeito disso, baseada na pesquisa de autoavaliação institucional, a Comissão 

Própria de Avaliação avalia como diversificadas e abrangentes as incursões diretas 

e indiretas do Centro Universitário na seara da responsabilidade socioambiental e 

considera cumprida a meta quinquenal concernente à questão, a saber: “Viabilizar a 

inclusão de estudantes de baixa renda na educação superior, por meio da conces-

são de bolsas de estudos e de financiamento estudantil”. Saliente-se que, a todo 

momento, a IES buscou assegurar aos seus discentes, inclusive aos bolsistas e be-

neficiários de crédito estudantil, a possibilidade de continuidade dos estudos, até 

mesmo quando deliberou pela suspensão temporária das atividades. À época, ne-

gociou com parceiros condições especiais de matrícula (similares àquelas desfruta-

das no Unisba) para seus alunos vinculados a programas de inclusão educacional. 

No decurso das suas investigações, em especial, da pesquisa documental, a CPA 

constatou que, em 2021, a exemplo do que ocorrera em anos anteriores, o princípio 

da responsabilidade socioambiental esteve arraigado na cultura organizacional do 

Unisba, sendo percebido tanto em atos administrativos quanto nas atividades aca-

dêmicas de ensino, iniciação à pesquisa e divulgação científica e extensão, apesar 

do redimensionamento institucional implementado para adequação ao novo cenário 

de atuação. Deste modo, é possível inferir que esta valor está cristalizado como um 

elemento constituinte da identidade deste Centro Universitário. 
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4.3 POLÍTICAS ACADÊMICAS (EIXO 3) 

 

4.3.1 Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão (Dimensão 2) 

 

Tecidas coletiva e gradativamente, as políticas de ensino de graduação e pós-

graduação lato sensu, iniciação à pesquisa, divulgação científica e extensão do 

Unisba, apresentadas no Projeto Pedagógico Institucional e no Plano de Desenvol-

vimento Institucional 2018-2022, relacionam como diretrizes institucionais a articula-

ção do ensino, da iniciação e divulgação científicas e da extensão universitária; a 

multi/interdisciplinaridade entre componentes curriculares e cursos; a flexibilidade 

curricular; e a indissociabilidade de teoria e prática, tendo em vista que a aplicação 

de conhecimentos enriquece o processo formativo, contribui para o desenvolvimento 

de competências, habilidades e atitudes, e propicia a produção e a consolidação de 

saberes. 

Afora isto, de acordo com pesquisa documental realizada pela Comissão Própria de 

Avaliação, tais políticas firmam como propósitos o desenvolvimento e/ou o aprimo-

ramento das competências cognitivas, operativas e atitudinais dos discentes, a partir 

da mobilização de conhecimentos conceituais e técnicos no universo do trabalho e 

nas relações sociais em geral, a compreensão e aceitação da alteridade, e a adoção 

de uma postura ética, justa e de respeito à diferença e à diversidade. 

Ressalte-se que a proposta institucional prevê, ainda, a promoção da educação am-

biental e para os direitos humanos e a abordagem da história e cultura africana, 

afrobrasileira e indígena nos currículos, na iniciação à pesquisa e na extensão, à luz 

das Políticas de Educação Ambiental, das Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos e das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Rela-

ções Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira, entre outras 

normativas; e a inclusão, na educação superior, de pessoas com deficiência, trans-

torno de espectro autista, altas habilidades e/ou mobilidade reduzida, pressupondo a 

garantia a estes estudantes de acessibilidade e atendimento prioritário, imediato e 

diferenciado para utilização autônoma e segura de edificações, mobiliários e equi-

pamentos, dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação e serviços 

de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais, nos termos da legislação.  
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Construídas em consonância com a missão, a visão, os valores, os objetivos e a fi-

losofia institucionais, as políticas acadêmicas do Centro Universitário atendem às 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos em funcionamento na IES e a legisla-

ção brasileira vigente, seguem as tendências educacionais e do mundo do trabalho, 

e inspiram-se nas demandas e necessidades levantadas em avaliações internas e 

externas. Todas são passíveis de atualizações. Todas, também, respeitam as dispo-

sições do Regimento Institucional. 

No PPI e do PDI atuais, o Unisba redimensiona suas políticas acadêmicas; atualiza 

seu método de ensino, admitindo a adoção gradativa de metodologias ativas, e seu 

sistema de avaliação da aprendizagem; e revisita a filosofia e os princípios pedagó-

gicos institucionais. Afora isto, faz uma reflexão sobre as mudanças no cenário edu-

cacional baiano e nacional e seus impactos, a partir de dados recentes do contexto 

socioeconômico em que está inserido; incrementa as orientações para a formação 

continuada dos docentes; e prevê seu investimento em ações que favoreçam o de-

senvolvimento econômico e social, a preservação do meio ambiente, a valorização 

da memória e do patrimônio culturais e a produção artística. 

Na autoavaliação institucional e dos cursos referente a 2021, a CPA identificou indí-

cios de que as políticas de ensino, iniciação à pesquisa, divulgação científica e ex-

tensão do Unisba nortearam, naquele exercício, as práticas pedagógicas e a gestão 

acadêmica da Instituição, servindo de estímulo, inspiração e referência para delibe-

rações e o planejamento. Para tanto, deu-se continuidade ao processo de fortaleci-

mento dos órgãos colegiados, em especial, dos Núcleos Docentes Estruturantes e 

dos Colegiados dos Cursos. 

Sínteses de incursões da IES neste campo são expostas a seguir. 

 

a) Ensino  

 

Com foco na implementação das Políticas Institucionais de Ensino de Graduação e 

de Ensino de Pós-graduação, o Unisba manteve, em 2021, turmas de cursos de 

graduação (licenciatura e bacharelado) e pós-graduação lato sensu (especialização) 

da modalidade presencial. Em caráter excepcional, as atividades foram ofertadas 

sob o regime de ensino remoto ou híbrido, para contingenciamento dos efeitos da 

pandemia de covid-19 sobre a área educacional, inclusive a restrição de acolhimento 

de estudantes por unidades concedentes de estágio. 
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Conforme os relatórios setoriais de cursos de graduação, da Coordenação de Pós-

graduação e Extensão e da Secretaria Geral de Cursos analisados pela CPA, estive-

ram em funcionamento sete cursos de bacharelado [Administração, Direito, Educa-

ção Física, Enfermagem, Jornalismo, Fisioterapia e Psicologia]; um curso de licenci-

atura (Educação Física); e nove cursos de especialização (Biomecânica Funcional 

do Movimento Clínica e Esportiva, Terapia Manual Aplicada à Posturologia e Orto-

pedia, Engenharia Clínica, Fisioterapia Hospitalar com Ênfase em Terapia Intensiva, 

Fisioterapia Pediátrica e Neonatal, Fisioterapia Neurofuncional, Enfermagem  Obsté-

trica e Neonatologia, Enfermagem em Emergência e UTI, e Processos Educacionais 

Interativos e Culturas Digitais). Aqueles da área de Enfermagem, contudo, contaram 

apenas com discentes em processo de finalização da formação. 

Para a contribuição para a formação de profissionais capacitados e a atração e cap-

tação de mais alunos, a Instituição desenvolveu, em 2021, projetos para o lança-

mento de novos cursos da modalidade presencial (como as especializações em Prá-

ticas Integrativas em Saúde; Fisiologia do Exercício; Biomecânica, Cinesiologia e 

Treinamento Físico; Psicologia Perinatal e Práticas Interdisciplinares; Gestão Esco-

lar; Enfermagem em Nefrologia; Psicologia no Contexto Hospitalar e Psicossomática; 

Gestão da Comunicação na Revitalização de Marca; História do Brasil e Cultura 

Afrobrasileira) e ampliação da oferta total de vagas.  

Todos já surgiram adequados à conjuntura recém-descortinada, no que tange à fle-

xibilização curricular, mediante oferta de cursos com e sem estágio obrigatório, à 

carga horária total, ao tempo mínimo para integralização curricular, ao turno de ativi-

dade letiva e à precificação. Porém, ainda não houve demanda suficiente para a 

abertura de turmas com sustentabilidade, possivelmente em razão do contexto de 

crises já discutido em outros trechos deste Relatório. 

Em 2021, deu-se continuidade ainda ao processo de adaptação à conjuntura atual 

das propostas pedagógicas de cursos já implantados, nos âmbitos dos Núcleos Do-

centes Estruturantes e Colegiados de Cursos. O trabalho ainda está em andamento. 

Nestes casos, dar-se atenção especial à busca de inovação e à flexibilização curri-

cular, inclusive com a admissão da extensão universitária como unidade formativa 

obrigatória em todos os cursos de graduação, em conformidade com as Diretrizes 

para a Extensão Universitária da Educação Superior Brasileira a serem cumpridas a 

partir de janeiro de 2023. 
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Neste quesito, aliás, o Centro Universitário elaborou um projeto para a atualização 

da Política Institucional de Extensão e a minuta de regulamento para a inserção da 

extensão como componente curricular dos seus cursos de bacharelado, licenciatura 

e superiores de tecnologia. Tais documentos estão sob análise da Reitoria e devem 

ser submetidos aos órgãos colegiados, nos próximos meses. Como diretrizes, cons-

tam a interação dialógica da IES com a sociedade, a indissociabilidade dos elemen-

tos do tripé ensino-pesquisa-extensão, a interdisciplinaridade e a interprofissionali-

dade, e os impactos das ações na formação humana e profissional discente e sobre 

a realidade regional. 

Seguindo a tradição institucional, os novos currículos de graduação começaram a 

passar por ajustes que devem lhes assegurar inovação pedagógica, flexibilização 

curricular, interdisciplinaridade, articulação entre teoria e prática, interface entre en-

sino, pesquisa e extensão, observância das demandas e necessidades regionais, 

das tendências da educação e do mundo do trabalho, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais de cada área e da legislação brasileira vigente, inclusive no que se refere 

à carga horária mínima e ao tempo de integralização curricular. 

Os projetos pedagógicos em voga, também, devem atender às diretrizes institucio-

nais quanto à educação ambiental; à educação para os direitos humanos; à aborda-

gem de história e cultura africana, afrobrasileira e indígena; e à acessibilidade para 

estudantes com deficiência, transtorno de espectro autista, altas habilidades e/ou 

mobilidade reduzida, nos moldes dispostos na Política de Responsabilidade e Edu-

cação Ambiental, na Política de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e da 

Igualdade Etnicorracial e na Política Inclusiva para Pessoas com Deficiência, Trans-

torno de Espectro Autista, Altas Habilidades e/ou Mobilidade Reduzida e nos marcos 

regulatórios atinentes. 

Além disso, no ano em tela, a Instituição voltou-se ao fortalecimento da formação 

discente, mediante intervenções na organização didático-pedagógica, na conforma-

ção do quadro de profissionais do magistério superior e na infraestrutura disponibili-

zada, considerando os objetivos e as metas quinquenais e as condições reais de-

terminadas principalmente pela pandemia de covid-19. 

Substituiu-se o regime de ensino presencial pelo híbrido nos cursos de graduação e 

pós-graduação lato sensu, com realização de atividades presenciais e remotas (co-

mo videoaulas síncronas ou assíncronas), mediadas por tecnologias educacionais 
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e/ou por dispositivos convencionais, e adoção de sistema de avaliação da aprendi-

zagem adaptado (sem pesos e com de duas a três avaliações por componente curri-

cular). A presencialidade foi garantida nos casos de unidades curriculares com pre-

visão de utilização de laboratórios e campos de prática e estágio e/ou com exigência 

de contato interpessoal face a face. Definida à luz da Resolução n° 544/2020, n° 

1.030/2020 e n° 1.038/2020, tal deliberação fora comunicada à Secretaria de Regu-

lação e Supervisão da Educação Superior do MEC. 

A despeito das restrições para a admissão de estagiários em campos de estágio 

como hospitais e academias, a IES conseguiu promover oportunidades de aplicação 

de conhecimentos e de articulação entre teoria e prática, por meio de estágios obri-

gatórios ofertados em unidades concedentes próprias ou de terceiros,  e de estágios 

não-obrigatórios realizados em organizações públicas e privadas, intermediados pe-

lo Núcleo de Carreiras e Fidelização. Como de hábito, houve acompanhamento in 

loco dos estágios, efetuado por docente/supervisor contratado, nos moldes da Lei n° 

11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio e dá outras provi-

dências, e de outros instrumentos legais.  

Contudo, para a viabilização dos estágios obrigatórios, ocorreram ajustes na siste-

mática usual. Por um lado, parte das atividades de estágios obrigatórios (como o 

atendimento em psicologia, a orientação jurídica e o protocolo e acompanhamento 

de processos judiciais) sofreu adaptações no formato, sendo promovidas em ses-

sões com transmissão síncrona, via internet. Por outro, novas parcerias foram firma-

das com instituições de Salvador (como a Guarda Municipal, o Hospital da Bahia e o 

Hospital Espanhol de Campanha contra a Covid-19), asseverando o acolhimento de 

graduandos e pós-graduandos com segurança e condições de aprendizagem. 

Com o intuito de propiciar a possibilidade de desenvolvimento inclusive aos educan-

dos com lacunas na formação obtida na educação básica, dificuldade para aprendi-

zagem e/ou problema na adaptação do ensino superior, o Centro Universitário reali-

zou atividades gratuitas de nivelamento, como a mediação (leitura para cegos, reex-

plicação de conteúdos, orientação e acompanhamento na elaboração de trabalhos 

etc.), dentro do Projeto Mediadores de Aprendizagens, e a monitoria de determina-

dos componentes curriculares, dentro do Programa de Monitoria Acadêmica. Os en-

contros ocorreram por videoconferência, no contraturno das aulas, sob a orientação 

e supervisão da equipe do Cemapp. 



77 
 

Visando atender aos discentes com necessidades educacionais especiais, o Unisba 

esteve aberto à possibilidade de atendimento de pessoas oriundas de outros países, 

por meio da Política Institucional de Apoio ao Estudante Estrangeiro, mas não houve 

registro de matrícula de imigrantes ou refugiados em 2021; e executou a Política In-

clusiva para Pessoas com Deficiência, Transtorno de Espectro Autista, Altas Habili-

dades e/ou Mobilidade Reduzida, mediante adaptação de estudos para o desenvol-

vimento de competências inerentes às carreiras escolhidas, orientação multiprofissi-

onal aos educandos e suas respectivas famílias para esclarecimentos acerca da rea-

lidade e acordo quanto às conformações das condições de oferta etc. 

A todos, no ano de 2021, a Instituição, igualmente, assegurou oportunidades de 

aprofundamento e complementação dos estudos e desenvolvimento integral, por 

meio de extensão universitária, iniciação científica, iniciação à docência (monitoria), 

estágio não-obrigatório, mobilidade internacional (intercâmbio científico e cultural), 

participação política através do engajamento no movimento estudantil e/ou da parti-

cipação em órgãos colegiados, entre outras opções. 

Em concomitância à organização didático-pedagógica, a IES precisou redimensionar 

o corpo docente, levando em consideração a quantidade de turmas em funciona-

mento em cada semestre. Para a composição da equipe, observou  a titulação, o 

tipo de vínculo mantido com o estabelecimento (regime de trabalho), a produção ci-

entífica, técnica, artística e cultural e a qualidade e efetividade das práticas pedagó-

gicas, verificada em processos avaliativos institucionais e de cursos.  

De acordo com dados coletados na pesquisa pela CPA, o quadro esteve estável e 

qualificado durante todo o ano, graças a medidas como a preferência pela contrata-

ção de profissionais com, no mínimo, mestrado; a manutenção de doutores em atu-

ação; a progressão funcional por tempo de serviço, obtenção de títulos e mérito, 

considerando o Plano de Carreira Docente; a concessão de apoio à produção e difu-

são artística, cultural, científica, didático-pedagógica e técnica de docentes, dentro 

do Programa Institucional de Incentivo à Produção e Divulgação Acadêmica; e oferta 

de formação continuada em serviço e em outras instituições, dentro do Programa de 

Incentivo à Formação Docente.  

São exemplos do trabalho de formação docente a organização da Jornada Pedagó-

gica semestral; e a concessão de bolsas de estudos ou descontos em cursos de 

graduação (como Direito, Educação Física e Psicologia), pós-graduação lato sensu 
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(como a especialização em Processos Educacionais Interativos e Culturas Digitais) e 

de extensão (como o curso de língua estrangeira - inglês). 

Em concomitância aos ajustes promovidos na composição do quadro profissional, o 

Unisba disponibilizou, para a consecução dos projetos pedagógicos dos cursos e 

das demais iniciativas acadêmicas, instalações físicas, equipamentos, mobiliário e 

outros recursos materiais essenciais ao ensino (incluindo rede wi-fi para acesso gra-

tuito à internet, salas para navegação na internet, laboratórios de informática, labora-

tórios didáticos especializados, e biblioteca com acervo físico e virtual), embora, em 

2021, tenha implementado uma série de medidas para a otimização dos recursos 

disponíveis e a redução dos custos operacionais.  

Registre-se que, ao longo do ano, houve acompanhamento contínuo das condições 

de oferta de vagas, do funcionamento dos cursos, da vida acadêmica dos educan-

dos e da atuação dos educadores, tendo como principais referências o Projeto Pe-

dagógico Institucional, os projetos pedagógicos dos cursos e as Políticas Institucio-

nais de Ensino. Contou-se, neste sentido, com a observação atenta de coordenado-

res, Núcleos Docentes Estruturantes e Colegiados de Curso, realizada com auxílio 

da Coordenação de Graduação, da Coordenação de Pós-graduação e Extensão, do 

Cemapp, do Núcleo de Apoio ao Professor e do Núcleo de Tecnologia da Informa-

ção. 

De acordo com o que fora constatado na pesquisa de autoavaliação, zelou-se pelo 

registro acadêmico; pela manutenção e guarda de dados, informações e documen-

tos com segurança; pelo encaminhamento do processo de digitalização do acervo 

acadêmico, conforme previsto pela Portaria nº 315, de 04 de abril de 2018, alterada 

pela Portaria nº 332, de 13 de março de 2020, e pela Portaria n° 22, de 21 de de-

zembro de 2017; e pela implementação do processo de emissão e registro do diplo-

ma digital de graduação, como indicado pela Portaria nº 554, de 12 de março de 

2019, alterada pela Portaria nº 117, de 26 de fevereiro de 2021. 

O desempenho do Unisba no âmbito do ensino, em geral, foi avaliado como satisfa-

tório pelos docentes e discentes nos grupos focais e nas pesquisas quantitativas 

coordenadas pela Comissão Própria de Avaliação. No estudo quantitativo mais 

completo, de dezembro, 75% ou mais das respostas coletadas junto a estudantes e 

professores continham atribuição das notas 3, 4 ou 5, em escala de 1 a 5, em que 1 

equivale é deficiente e 5 a excelente, para indicadores como diretrizes e princípios 
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pedagógicos, estrutura curricular e distribuição de carga horária, flexibilização curri-

cular, integração entre objetivos e conteúdos de diferentes disciplinas (interdiscipli-

naridade), articulação entre teoria e prática, substituição do ensino presencial pelo 

ensino remoto. 

A ampla gama de iniciativas acima relatadas evidencia que as Políticas Institucionais 

de Ensino de Graduação e de Ensino de Pós-graduação estão instaladas e, no 

exercício 2021, foram respeitadas pelo Centro Universitário Social da Bahia. A partir 

das evidências coletadas em relatórios setoriais, questionários aplicados, anotações 

da observação de campo e nos registros dos grupos focais e aqui elencadas, a CPA 

concluiu que a Instituição executou suficientemente as diretrizes propostas e, assim, 

pôde asseverar condições adequadas para a oferta de formação humana e profissi-

onal à população, em conformidade com a missão, a visão, os valores, a filosofia e 

os objetivos institucionais. 

O comitê atestou, ainda, que a IES cumpriu suas metas quinquenais atinentes ao 

ensino (Atualizar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-

graduação lato sensu, de acordo com a legislação vigente e as tendências educaci-

onais, assegurando a flexibilização curricular, a integração da teoria com a prática e 

a articulação entre atividades de ensino, extensão, e iniciação e divulgação científi-

cas, durante o processo formativo; Diversificar os espaços educativos utilizados e 

atualizar a metodologia adotada nos cursos, tendo em vista inclusive a utilização de 

ferramentas tecnológicas, tecnologias assistivas e material didático adaptado no 

processo de ensino-aprendizagem; Ofertar oportunidades de formação e serviços 

voltados à sustentabilidade socioambiental, às questões etnicorraciais e aos direitos 

humanos e de estudos da Língua Brasileira de Sinais; e Dimensionar o sistema de 

avaliação da aprendizagem, considerando a necessidade de formação discente e 

também os processos avaliativos externos), exceto o aspecto relativo ao fortaleci-

mento da atuação da Empresa Social Júnior levantado por uma delas, tendo em vis-

ta que fora deliberado pela suspensão das atividades desta unidade, principalmente 

por falta de estudantes engajados na proposta. 
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b) Iniciação e Divulgação Científicas  

 

Com atuação nas searas da iniciação à pesquisa e divulgação científica desde 2007 

e 2002, respectivamente, o Unisba faz investimento constante na descoberta e pre-

paração de pesquisadores e na disseminação de conhecimentos, em especial, nas 

suas áreas de vocação – as Ciências da Saúde, Ciências Humanas e Ciências So-

ciais Aplicadas. Neste sentido, dispõe das Políticas Institucionais de Pesquisa e de 

Incentivo e Apoio à Produção e Divulgação Artística, Cultural, Científica e 

Técnica. 

A formação de novos pesquisadores deu-se, a partir de profícua programação de-

senvolvida no primeiro semestre de 2021, por meio do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica. Lançado em 2007, o Pibic arregimentou, desta vez, 

19 estudantes de cursos de graduação, vinculados na qualidade de bolsistas e vo-

luntários. Estes discentes engajaram-se em pesquisas nas áreas de Ciências da 

Saúde, Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, sob orientação de profes-

sores/ pesquisadores sêniores remunerados para tal atividade. 

Além de orientação sistemática qualificada, os educandos/pesquisadores júniores 

puderam gozar de acesso a infraestrutura (acervo de livros e periódicos, bancos de 

dados, laboratórios especializados, laboratórios de informática e salas de navegação 

etc.) e participar de atividades científicas, como debates metodológicos. As ações 

eram acompanhadas pela Coordenação de Pesquisa e Divulgação Científicas, por 

meio da interlocução direta com orientadores e seus orientandos, em reuniões men-

sais, de apresentações orais, da análise de relatórios etc. 

É pertinente mencionar que todos os participantes foram admitidos no Pibic a partir 

de processo de livre concorrência, conduzido por comissão de especialistas especí-

fica, norteado pelo Regulamento do Pibic e por edital próprio e marcado pela adoção 

de critérios de seleção como o desempenho acadêmico. Foram ofertadas aos candi-

datos 20 bolsas de estudos, mas nem todas foram outorgadas porque parte dos 

aprovados já possuía outras concessões financeiras (bolsas de outros programas ou 

crédito educativo) e, por normativa interna, estava impedida de acumular benefícios.  

Implementadas a partir do mês de março, as pesquisas referentes ao edital de 2021 

foram apresentadas em encontros do grupo de pesquisadores, promovidas por apli-

cativo de videoconferência, em diferentes meses do ano, e no Seminário Internacio-
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nal de Direitos Humanos e Minorias Sociais, realizado pelo Unisba, em junho de 

2021. Nestas e em outras oportunidades, também foram discutidos trabalhos oriun-

dos de estudos desenvolvidos no âmbito do Pibic, em anos anteriores. Excepcio-

nalmente, não ocorreu a Reunião Anual do Pibic (jornada). 

A exemplo do que já havia sido registrado em exercícios anteriores, pesquisadores 

júniores e seniores do Unisba destacaram-se no cenário científico regional, nacional 

e até internacional em 2021, ao veicularem artigos e outros textos em periódicos e 

outras publicações e levarem sua lavra para diferentes eventos acadêmicos, promo-

vidos pela própria IES e por outras organizações.  

Uma fração representativa destes estava filiada ao Grupo Interdisciplinar de Pesqui-

sa Cardiovascular e Metabólica, surgido no Unisba, mas também vinculado a outros 

estabelecimentos baianos. Liderado pelo professor doutor Jefferson Petto, o Grupo 

tem grande produção acadêmica e vários prêmios conquistados, mas ainda não 

formalizou registro no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tal condição dificulta a captação de re-

cursos junto a agentes de fomento, para incremento das ações em curso e imple-

mentação de novos projetos. 

Nos termos das Políticas Institucionais de Pesquisa e de Incentivo e Apoio à Produ-

ção e Divulgação Artística, Cultural, Científica e Técnica e do Programa de Incentivo 

à Formação Docente, a Instituição disponibilizou recursos humanos e materiais para 

a concepção, o planejamento e a consecução das pesquisas; e, também, concedeu 

apoio a professores e estudantes para a apresentação pública e publicação de seus 

trabalhos. Neste quesito, entre outras iniciativas, flexibilizou jornada e carga horária 

de trabalho dos colaboradores, disponibilizou informações sobre oportunidades nes-

ta área, realizou eventos, e lançou edições da revista científica semestral Diálogos 

Possíveis. 

Por meio de pesquisa documental, principalmente em relatórios setoriais dos cursos 

e da Coordenação de Pós-graduação e Extensão, a Comissão Própria de Avaliação 

atestou que o Centro Universitário, afora os investimentos no Pibic, operou em 2021 

com a disseminação de conhecimentos, junto aos públicos interno e externo, em 

frentes com articulação de ensino, iniciação à pesquisa e extensão.  

Dentre os investimentos neste campo, sobressaíram a edição e publicação de dois 

números ordinários (correspondentes a 2021.1 e 2021.2) do periódico interdisciplinar 
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Diálogos Possíveis, disponibilizados para acesso gratuito dos leitores, por meio do 

portal institucional da IES e de buscadores; e a promoção e organização de eventos 

científicos, artísticos e culturais com engajamento efetivo dos cursos em funciona-

mento. 

Em franco processo de internacionalização garantido pela participação de estrangei-

ros como autores, pareceristas e integrantes do comitê científico, a revista do Unisba 

despontou com conceito A4, válido para todas as áreas do conhecimento, na avalia-

ção inicial do sistema WebQualis para o quadriênio 2017-2021, anunciada em julho 

de 2019, pelas comissões da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes). A fundação vinculada ao MEC, à época, determinou que seria 

conferido um único conceito para cada título brasileiro, a despeito da quantidade de 

áreas abordadas. 

Em virtude das medidas de prevenção e controle de infecções de covid-19 durante a 

pandemia, principalmente pelas restrições à promoção de atividades públicas na 

Bahia, os eventos acadêmicos da Instituição ocorreram em formato adaptado em 

2021, com substituição dos encontros presenciais por reuniões mediadas por aplica-

tivos de videoconferência. Podem ser listados, entre outros, o Seminário Internacio-

nal de Direitos Humanos e Minorias Sociais, a Semana Jurídica e o painel Vazou o 

Lead – a Lava-jato e os meios de comunicação. Em caráter excepcional, devido ao 

contexto institucional atípico, foram suspensas a Semana Acadêmica, as Semanas 

dos Cursos (exceto de Direito), o Projeto Café.com e a Reunião Anual do Pibic (jor-

nada), para a retomada no ano seguinte. 

Como atestado na pesquisa de autoavaliação coordenada pela Comissão Própria de 

Avaliação, a comunidade acadêmica está satisfeita com a concepção e implantação 

das políticas institucionais concernentes à iniciação à pesquisa e à divulgação cientí-

fica do Centro Universitário. Há aprovação da maioria dos indivíduos que responde-

ram ao questionário do estudo quantitativo, aplicado em novembro, e declararam 

conhecer o trabalho. Os professores presentes no grupo focal do segmento, realiza-

do em dezembro, voluntariamente exaltaram o volume e a qualidade da produção de 

pesquisas no âmbito do Pibic, no primeiro semestre.  

No entanto, as propostas e o funcionamento do Pibic são desconhecidos por uma 

parcela significativa de coordenadores de curso (37,5%), docentes (9,09%) e discen-

tes (53,49%) de graduação, respondentes da pesquisa quantitativa feita em novem-
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bro, apesar dos esforços da Coordenação de Pesquisa e Divulgação Científicas para 

dar visibilidade às atividades da área (como a promoção de atividades públicas, a 

participação dos pesquisadores em eventos institucionais, a veiculação de notícias 

sobre o Programa nos canais de comunicação disponíveis, como o portal e as fan-

pages institucionais). Tais dados preocupam por inibir o engajamento dos cursos 

nas iniciativas institucionais.  

Ao cotejar dados oriundos das suas pesquisas documental e de campo com o Plano 

de Desenvolvimento Institucional 2018-2022, a CPA concluiu que o Unisba, em 

2021, fez ajustes na sua incursão no campo da iniciação e divulgação científicas, 

para ajuste ao contexto onde estava inserido. Contudo, implementou satisfatoria-

mente as políticas propostas no Projeto Pedagógico Institucional e no PDI atuais; e 

buscou cumprir, com adequações à situação vivida, as metas quinquenais fixadas 

nos documentos internos (Contribuir para a formação de novos pesquisadores de 

áreas diversas, por meio da consolidação do Programa Institucional de Iniciação Ci-

entífica; Consolidar a difusão científica, através da organização da Semana Acadê-

mica, de Eventos Internacionais e da Jornada Científica e do apoio à participação de 

discentes e docentes em eventos científicos regionais e nacionais; e Assegurar a 

periodicidade semestral, a qualificação, a distribuição e a internacionalização da re-

vista científica interdisciplinar Diálogos Possíveis, visando sua consolidação no uni-

verso acadêmico e a melhoria contínua do seu conceito Qualis).  

Ao descobrir talentos para a investigação científica e desenvolver competências, 

habilidades e atitudes de novos pesquisadores, a Instituição atendeu àquilo que se 

espera de um centro universitário no que se refere à iniciação à pesquisa. Afora isto, 

também contribuiu para a formação integral de dezenas de estudantes, a produção 

de trabalhos de relevância para a sociedade e a difusão de saberes. 

 

d) Extensão 

 

Com um histórico de relacionamento com a sociedade estabelecido desde o início 

do seu funcionamento, em 2001, o Unisba dispõe de uma Política Institucional de 

Extensão, com diretrizes para a atuação neste segmento, em consonância com o 

ensino e a pesquisa, visando a interação com o público, a criação de oportunidades 
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para os estudantes de mobilização dos conhecimentos construídos, e a dissemina-

ção do saber produzido e/ou sistematizado na IES. 

Conforme dados recolhidos pela CPA, em observação de campo e pesquisa docu-

mental, principalmente, em relatórios de atividades dos cursos e da Coordenação de 

Pós-Graduação e Extensão, o Centro Universitário investiu em diferentes frentes 

extensionistas, em 2021, concentrando-se, sobretudo, nas suas áreas de vocação – 

as Ciências da Saúde, Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. 

Ao que consta, a Instituição dedicou-se a todos os segmentos de extensão universi-

tária estabelecidos pela Rede Nacional de Extensão (Renex), porém deu ênfase às 

atividades de difusão e democratização de conhecimentos, com repercussão sobre 

a formação, a capacitação e o aperfeiçoamento de pessoas, e à prestação de servi-

ços em benefício de indivíduos de baixa renda ou sem renda e/ou em situação de 

vulnerabilidade social. Neste sentido, coaduna com o histórico do segmento. 

Em decorrência da conjuntura atípica vivenciada em 2021, sobretudo, da restrição à 

realização de eventos com plateia pelo Poder Público local para contenção da pan-

demia de covid-19, houve a necessidade do ajuste do modus operandi da IES ao 

cenário de crises, já detalhado neste Relatório. Assim, suspendeu-se parte das ativi-

dades habituais, como a Semana Acadêmica, e concentrou-se esforços em iniciati-

vas com viabilidade técnica e financeira e contribuição relevante para a comunidade 

acadêmica e a sociedade em geral. Todas as ações ocorreram na modalidade a dis-

tância.  

As mudanças, embora necessárias, determinaram um decréscimo no quantitativo de 

ações e de participantes, em relação a anos anteriores. Segundo dados extraídos do 

Relatório de Atividades da Coordenação de Pós-Graduação e Extensão referente ao 

exercício, o estabelecimento computou 68 atividades extensionistas, 16 cursos e 34 

eventos científicos, técnicos, artísticos e/ou culturais realizados, com, no total, 2.863 

inscrições de pessoas residentes em Salvador, na Região Metropolitana da capital e 

até em outras unidades da Federação e outros países. 

O relato anunciou, também, a manutenção de um programa (o Programa de Educa-

ção Física e Esporte Adaptado, de condicionamento e treinamento para paratletas e 

constituição de times competitivos em parceria com a Associação de Atletas Baianos 

com Necessidades Especiais, visando o fomento à autonomia, à independência e à 

inclusão social) e 17 projetos (inclusive o Teatro Médico Didático, voltado à realiza-
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ção de atividades artísticas, culturais e de lazer para a conscientização corporal, o 

desenvolvimento da autoestima e a interação social e à gestão do grupo de cultura 

popular Poder Grisalho; o Conectado, direcionado à alfabetização digital; o Cine 

Cemapp, destinado à exibição e discussão de filmes sobre inclusão, alteridade, 

respeito às diferenças e temas afins; e o Luz, Câmera, Administração!, dedicado à 

exibição e ao debate sobre obras cinematográficas relacionadas à gestão, ao 

empreendedorismo e à inovação). Entre as iniciativas consolidadas com atividades 

interrompidas, estavam os projetos Lazer Ativo, Em Movimento e Perspectivas do 

Treinamento Funcional e da Dança; e o Programa de Apoio ao Esporte. 

São múltiplos os exemplos do trabalho realizado. Entre os eventos, merecem ser 

listados a Mostra Cultural Unisba, o Seminário Internacional de Direitos Humanos e 

Minorias Sociais, a Semana Jurídica e a Aula Inaugural Vacinação Covid-19 – refle-

xões sobre as políticas públicas de saúde, bem como as edições dos ciclos de deba-

tes institucionais (Bate Papo Legal e Café Legal com discussões sobre temas do 

universo jurídico, dos operadores de direito e da atualidade; ADM Convida com pa-

lestras sobre assuntos dos campos da gestão e do empreendedorismo; e Café com 

Prosa com mesas-redondas sobre comunicação, mídia e atualidade). Já entre os 

cursos, pode-se mencionar aqueles de vertente técnica, tais como Pilares para Ala-

vancar sua Carreira na Fisioterapia; Faça Seu Contrato de Personal Trainer; e Curso 

Básico em Audacity – Gravação e Edição. Na esfera da prestação de serviços, sub-

linha-se as ações relacionadas principalmente à garantia de direitos à justiça e à sa-

úde física e mental e ao lazer, imbricadas com as atividades de ensino, desenvolvi-

das em campos de prática e estágio. 

Construída pela Coordenação de Extensão e Pós-graduação, tal programação origi-

nou-se da seleção pública interna de proposições de gestores, professores, técnicos 

administrativos e estudantes do Unisba, a partir de edital semestral; e da admissão 

de propostas apresentadas em livre demanda, por profissionais atrelados a outras 

entidades. Todas as ações passaram por análise de compatibilidade com o perfil 

institucional e de viabilidade técnica e financeira. A maior parte está associada aos 

cursos de graduação e pós-graduação lato sensu em funcionamento, sendo, por ve-

zes, propostos por estes. 

Conforme análise de relatórios setoriais dos cursos e da Coordenação de Pós-

graduação e Extensão, foram desenvolvidas atividades autossustentáveis pontuais, 
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mediante a cobrança de taxas para ingresso/participação ou ao recebimento de 

apoio institucional de terceiros. Notou-se, no entanto, que a maior parcela das inicia-

tivas implementadas fora custeada pelo próprio Unisba, por sua mantenedora ou por 

outras mantidas pela Abefs, colocando em risco sua manutenção no futuro. 

Apesar dos ajustes implementados, o Unisba asseverou volume, amplo alcance e 

capilaridade à extensão universitária em 2021. De acordo com dados de pesquisa 

documental e observação de campo realizadas pela Comissão Própria de Avaliação, 

houve interação da IES com a sociedade, intercâmbio de conhecimentos com orga-

nizações públicas e privadas, movimentos sociais e mercado de trabalho, e oportu-

nidades de construção e mobilização de conhecimentos pelos estudantes, entre ou-

tros ganhos. 

Verificou-se, na pesquisa quantitativa, de modo geral, a satisfação dos respondentes 

com a extensão no Unisba. A maioria dos gestores de cursos, docentes e discentes 

de graduação e pós-graduação participantes do estudo aprovou a oferta de opções 

e a organização e o envolvimento de coordenadores de curso/área – ou seja, 75% 

ou mais dos respondentes atribuíram notas 3, 4 ou 5 a estes serviços, em escala de 

1 a 5 –, porém parte representativa de educadores (56,52%) e educandos (cerca de 

33%) vinculados a cursos de especialização consultados reconheceu não ter infor-

mações sobre as atividades oferecidas, o que leva à falta de adesão às propostas. 

Nos grupos focais, o tema surgiu apenas uma vez, quando participantes da sessão 

com alunos avaliou que o volume de atividades extensionistas ofertadas, para côm-

puto como atividade complementar, aquém do esperado, no segundo semestre. 

Diante do volume significativo, da qualidade, da capilaridade entre os cursos, da di-

versidade e da abrangência geográfica das ações extensionistas realizadas em 

2021, bem como da conjuntura enfrentada pela IES, a Comissão Própria de Avalia-

ção considerou que o Centro Universitário Social da Bahia, em 2021, implementou 

sua Política Institucional de Extensão a contento. Ela não alcançou o incremento na 

oferta projetado para o período (5%), mas asseverou alcance e impacto do trabalho 

desenvolvido, ao atingir positivamente milhares de pessoas, e garantiu o envolvi-

mento da comunidade acadêmica na concepção, no desenvolvimento e na avaliação 

da programação. 
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4.3.2 Comunicação com a Sociedade (Dimensão 4) 

 

Conforme constatado em observação de campo e pesquisa documental, especial-

mente, no Relatório de Atividades do Núcleo de Comunicação e Marketing e nos 

canais comunicacionais oficiais, o Centro Universitário Social da Bahia tem definidas 

estratégias de comunicação e relacionamento com as comunidades interna e exter-

na centradas na disseminação da sua marca, das suas atividades e de seus proces-

sos seletivos para ingressantes, e na interlocução respeitosa e profícua com discen-

tes, docentes, técnicos administrativos, egressos e a sociedade em geral. As diretri-

zes estão ancoradas na missão, na visão, nos valores, na filosofia, bem como nos 

objetivos e nas metas institucionais. 

Em 2021, como já registrado nos anos anteriores, o Unisba empregou conceitos e 

técnicas característicos da comunicação estratégica para atingir aos seus públicos 

interno e externo. Sob esta perspectiva, priorizou três eixos de atuação com poten-

cial de alcance de grande volume de pessoas com baixo investimento – a gestão de 

canais de comunicação digitais, o marketing de relacionamento e a publicidade –, 

embora também tenha realizado ações pontuais de assessoria de imprensa, princi-

palmente, para a divulgação do Seminário Internacional de Direitos Humanos e Mi-

norias Sociais e dos propósitos e do processo da suspensão temporária de ativida-

des e transferência de mantença, anunciadas em julho e novembro, respectivamen-

te. 

No âmbito deste primeiro eixo, a IES voltou sua atenção para a manutenção de fan-

pages no Instagram e no Facebook, do portal institucional, dos sítios eletrônicos da 

Comissão Própria de Avaliação e do Enade, da intranet, do Portal Acadêmico (Portal 

do Professor e Portal do Aluno) e do Campus Virtual, com atualizações periódicas 

de conteúdo; a criação e expedição de infomails, via sistema corporativo de correio 

eletrônico; o atendimento a interessados no ingresso em seus cursos de graduação 

e pós-graduação lato sensu, via conta business no aplicativo de mensagens instan-

tâneas WhatsApp, e a comunicação direta com estudantes via Campus Virtual, e-

mail e WhatsApp; e a produção e distribuição regular, no primeiro semestre, do bole-

tim informativo Unisba InForma. 

No bojo do segundo eixo, a Instituição investiu em visitas a pretensos e antigos par-

ceiros (instituições públicas e privadas, inclusive escolas de ensino médio, cursos 
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técnicos e cursos pré-vestibulares, condomínios de grande e médio portes e empre-

sas de comunicação), objetivando a formalização de acordos/convênios/contratos 

acadêmicos e comerciais mediante ou não de contrapartida (como a disponibilização 

de recursos humanos e materiais para a promoção de eventos e a concessão de 

descontos em taxa por prestação de serviços educacionaiss); organizou ou partici-

pou de eventos destinados à melhoria constante do clima organizacional, à divulga-

ção da sua marca e das suas atividades na sociedade e à geração de leads para 

futura comunicação dirigida (como missas solenes de Páscoa, Natal etc., o Fórum 

de Empregabilidade e as oficinas do Projeto Conectado); e manteve em funciona-

mento regular a Ouvidoria, setor incumbido de receber, encaminhar e dar tratamento 

às demandas dos públicos interno e externo. 

Dentro do terceiro eixo, o Centro Universitário fez investimentos no impulsionamento 

de acesso às suas contas nas redes sociais digitais, em especial, das peças relacio-

nadas a processos seletivos para ingressos nos cursos ofertados, e no seu destaque 

em buscas no Google; e deflagrou o planejamento de ampla campanha de comuni-

cação acerca da IES e seus cursos, concebida por agência de publicidade contrata-

da, para lançamento no primeiro semestre de 2022. 

Para afiançar a comunicação fluída e a interação harmoniosa e produtiva, a Institui-

ção conta com um Núcleo de Comunicação e Marketing (Nucom), compartilhado 

com a mantenedora e as demais mantidas da Abefs. Constituído por equipe multi-

profissional, o departamento tem instalações físicas, mobiliários e equipamentos 

próprios a seu dispor e é apoiado pela Comissão de Captação de Alunos e por ou-

tras unidades, como a Coordenação de Captação e Fidelização da Abefs, o Núcleo 

de Carreiras e Fidelização e o Serviço de Produções Gráficas. Nos últimos exercí-

cios, o Nucom teve sua composição redimensionada para adequação à realidade 

financeira do momento.  

Como já verificado anteriormente, as pesquisas quantitativa e qualitativa indicam 

uma certa ambiguidade da comunidade em relação à visão acerca da comunicação 

em 2021. Nos grupos focais, professores e técnicos administrativos mencionaram 

como fragilidade institucional a instabilidade no funcionamento do sistema telefônico 

no segundo semestre letivo. Os colaboradores da área técnica indicaram, ainda, o 

longo prazo de retorno a mensagens de e-mail como ponto fraco; e o boletim infor-

mativo Unisba InForma e os canais de comunicação explorados pelo Núcleo Finan-
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ceiro (telefone e e-mail corporativo), para atender aos alunos e prestar informações 

e orientações à comunidade, como pontos fortes. Já os educandos exaltaram os no-

vos mecanismos de comunicação entre professores e estudantes (como grupo no 

WhatsApp e e-mail corporativo). 

No estudo quantitativo mais completo, feito em novembro, os dados apurados de-

monstram ampla satisfação de todos os segmentos com a comunicação estabeleci-

da. O trabalho foi aprovado por 87,5% dos coordenadores de curso; 76,67% dos 

pós-graduandos; 79,07% dos graduandos; 95,65% e 100% dos profissionais de ma-

gistério da pós-graduação e da graduação, respectivamente; e 94,44% dos técnicos 

administrativos. Uma parte dos docentes de cursos de especialização e dos discen-

tes de bacharelados e da licenciatura, porém, admitiu não ter posicionamento for-

mado sobre o tema, abstendo-se de responder à questão atinente. 

Segundo dados reunidos pela Comissão Própria de Avaliação na observação in lo-

co, manteve-se, em 2021, a necessidade de aporte financeiro mais significativo nas 

áreas de comunicação e marketing, com focos na retomada das atividades após 

anúncio de suspensão temporária, no fortalecimento da imagem da Instituição e dos 

seus cursos em Salvador e Região Metropolitana e na divulgação dos processos 

seletivos para maior atração e captação de novos alunos. Um estudo do mercado 

seria bem-vindo para nortear o delineamento das estratégias para alocação dos re-

cursos. 

Com base nos dados recolhidos em suas investigações, a CPA constatou que o 

Centro Universitário Social da Bahia, em 2021, implementou estratégias e ações de 

comunicação e relacionamento com discentes, egressos, docentes, técnicos admi-

nistrativos, prestadores de serviços, usuários dos serviços prestados à comunidade, 

parceiros acadêmicos e comerciais formalizados e em potencial, vizinhos e a socie-

dade em geral com eficiência e eficácia, a despeito dos desafios impostos à IES pela 

conjuntura atípica. 

Para o comitê, o Unisba operou pela difusão da sua marca, das suas atividades e de 

seus processos seletivos e garantiu uma interlocução saudável com seus públicos 

interno e externo, cumprindo as metas quinquenais atinentes à comunicação e ao 

relacionamento com a sociedade fixadas no PDI 2018-2022 (Fortalecer as ações de 

comunicação e relacionamento da instituição com seus públicos interno e externo; 

Fortalecer a política de relacionamento, acompanhamento e formação continuada de 
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egressos; e Promover ações de fortalecimento contínuo da marca institucional e de 

seus cursos). Assim, as iniciativas destas áreas contribuíram para o alcance da mis-

são institucional. 

 

4.3.3 Políticas de Atendimento aos Discentes (Dimensão 9) 

 

Comprometido com a promoção do acesso e da permanência de estudantes na 

educação superior, o Centro Universitário Social da Bahia tem implantadas políticas 

institucionais de apoio a discentes e egressos dos seus cursos, desenvolvidas de 

forma gradativa, por vezes, a partir das práticas do estabelecimento. Para atender a 

este grupo, há políticas institucionais de Assistência Educacional, para amparo ao 

universitário sem condição financeira para o custeio da educação superior; de Apoio 

ao Estudante Estrangeiro, para suporte educacional ao discente proveniente de ou-

tro País; de Atendimento Educacional a Estudantes com Deficiência, para apoio a 

acadêmicos com deficiência, transtorno de espectro autista, altas habilidades e/ou 

mobilidade reduzida; e de Apoio ao Egresso, para o relacionamento com ex-alunos. 

Dados colhidos em observação de campo e pesquisa documental, sobretudo, em 

relatórios setoriais do Cemapp, dos Cursos, da Coordenação de Pós-graduação e 

Extensão e do Núcleo Financeiro, evidenciam que a IES, em 2021, buscou atuar sob 

as diretrizes estabelecidas nestas políticas, por meio de ações estratégicas nos âm-

bitos acadêmico e financeiro. Neste sentido, operou em quatro eixos, a saber:  

Apoio financeiro: concessão de bolsas de estudos, descontos nos valores cobra-

dos pelos serviços educacionais e financiamento estudantil; 

Apoio acadêmico: oferta de orientação, apoio e acompanhamento profissional vi-

sando a inserção e manutenção na educação superior e a garantia da aprendizagem 

e do desenvolvimento, inclusive daqueles com limitações motora, sensorial e cogni-

tiva associadas a deficiência, transtorno de espectro autista e mobilidade reduzida 

e/ou necessidades educacionais especiais por ter altas habilidades e/ou temporari-

amente sem condição de participação nas atividades acadêmicas por gestação, aci-

dente ou doença e/ou com dificuldade de aprendizagem e/ou com falhas na forma-

ção básica e/ou com dificuldades em relação à língua portuguesa, à cultura brasilei-

ra e à adaptação no Brasil, por meio de monitoria, mediação de aprendizagem, 

adaptação de estudos, entre outros serviços;  
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Ampliação de oportunidades de aprendizagem: disponibilização de condições 

para a descoberta e o estímulo à exploração de potencialidades e o desenvolvimen-

to humano e profissional em práticas investigativas e docentes, vivência na/com a 

comunidade, intercâmbio, ingresso no mundo do trabalho e participação política na 

sociedade; e 

Interação com egressos: acompanhamento de e relacionamento com ex-alunos. 

Dentro deste primeiro eixo, em 2021, o Unisba concedeu bolsas de estudos a estu-

dantes de baixa renda ou sem rendimentos e/ou em situação de risco social, por 

meio da adesão ao Prouni e da manutenção do Programa de Apoio Pedagógico e 

Financeiro/Programa de Assistência Social, e a participantes do Programa Instituci-

onal de Bolsas de Iniciação Científica, no Programa de Monitoria Acadêmica e no 

Programa de Apoio ao Esporte; oportunidade de crédito educativo, através do Fies; 

e descontos a pessoas vinculadas a grupos oriundos de uma mesma escola ou em-

pregadora, a egressos, a colaboradores do Unisba, da sua mantenedora e de outras 

mantidas da Abefs, a funcionários ou associados de organizações públicas e priva-

das conveniadas e seus dependentes, e a alunos que a indicassem a amigos para 

nova matrícula, dentro do Programa Família Unisba. 

Houve, porém, um declínio importante no volume de bolsas de estudos e créditos 

educativos contratados em 2021, em relação aos exercícios anteriores, em razão da 

diminuição da quantidade de matrículas nos cursos, em especial, no segundo se-

mestre, e de benefícios autorizados pelo Prouni e pelo Fies em todo o País. Os da-

dos coletados estão sistematizados abaixo: 

TABELA 2 
BENEFÍCIOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM 2021 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIAL DA BAHIA 

TIPO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO 
TOTAL DE BENEFÍCIOS EM 

GOZO EM 2021 

Bolsa de estudos do Prouni 98 (2021.1) e 18 (2021.2) 

Bolsa de estudos do Programa de Apoio ao Esporte  22 (2021.1) 

Bolsa de estudos do Programa de Apoio Financeiro ao 
Estudante, exceto Prouni e PAE  

34 (2021.1) e 06 (2021.2) 

Bolsa de estudos do Pibic* 06 

Financiamento Estudantil 15 (2021.2) 

Fontes: Relatórios setoriais do Núcleo de Assistência Social (Sistema Prouni e Sistema Pró-
Dados) e Núcleo Financeiro (Sistema Prouni e Sistema Pró-Dados) 
Observação: 
* Nem todos os estudantes vinculados ao Pibic recebem bolsas de estudos. Uma parte atua 
como voluntária, por já contar com outros benefícios financeiros. 
 



92 
 

 

No âmbito do segundo eixo, as ações são muitas e variadas. 

Pela integração do discente no mundo acadêmico e na própria IES, a Instituição 

prestou informações e orientações sobre o ensino superior, o Unisba e seu funcio-

namento em encontros semestrais de acolhimento e sessões de atendimento indivi-

dual no Cemapp ou através do Manual do Aluno e portal institucional; e promoveu 

discussões sobre a noção de ciência e de fundamentos da produção científica, den-

tro da disciplina obrigatória Fundamentos do Trabalho Acadêmico, em atividades do 

Pibic e em eventos, como aula magna. 

Pela acessibilidade pedagógica e superação de fragilidades no repertório prévio e de 

outras dificuldades, o Centro Universitário prestou orientação multidisciplinar a estu-

dantes e, se coubesse, às suas famílias, a partir de solicitação do interessado (me-

diante apresentação de laudo ou relatório de profissional capacitado); criou e execu-

tou planos de adaptação de estudos (ampliação de material didático e avaliações, 

adequação de sistema de avaliação, flexibilização curricular, dilatação do prazo de 

integralização curricular etc.); promoveu a formação continuada de docentes, prepa-

rando-os para atuação pela inclusão educacional; orientou e acompanhou turmas de 

educandos com necessidades educacionais especiais; e organizou atividades de 

nivelamento gratuitas, com destaque para a mediação da aprendizagem e a monito-

ria. Não houve necessidade de oferta de serviços de tradutor e intérprete da Língua 

Brasileira de Sinais, por não haver aluno surdo matriculado. 

A IES, também, assegurou a consecução do Projeto Mediadores de Aprendizagens 

com graduandos voluntários auxiliando colegas com dificuldade de aprendizagem e 

de adaptação ao ensino superior e/ou falhas na formação básica, na organização do 

tempo de estudo, na leitura e intepretação de material didático, na elaboração de 

trabalhos, nos estudos para avaliações etc.; e do Programa de Monitoria Acadêmica 

com oferta de reforço e/ou complementação das aulas de determinados componen-

tes curriculares para quem tem dificuldade de aprendizagem e/ou lacunas no reper-

tório da educação básica, por graduandos sob a supervisão docente. Não houve 

demanda para os serviços de apoio a estrangeiros e mobilidade acadêmica. A tabela 

a seguir sistematiza o quantitativo de adesões a cada iniciativa. 
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TABELA 3 
AÇÕES RELACIONADAS A APOIO E ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES EM 2021  

CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIAL DA BAHIA 

AÇÃO REALIZADA 
QUANTIDADE DE 

ESTUDANTES 
PARTICIPANTES 

Atendimento a estudantes e suas famílias 39 

Discentes em acompanhamento contínuo 03 

Participações em atividades de nivelamento* - 

Mediadores voluntários do Projeto Mediadores de Aprendizagens 04 

Beneficiários do Projeto Mediadores de Aprendizagens 23 

Monitores do Programa de Monitoria Acadêmica 08 

Beneficiários do Programa de Monitoria Acadêmica** 76 

Fonte: Relatório de Atividades do Cemapp, 2021. 

Observação:  

* Não é exigida a identificação de participantes das atividades de nivelamento. 

** Não se exige a contabilização de participantes em todas as sessões de monitoria. 

 

Para a garantia do direito aos estudos de educandos com dificuldade transitória de 

participação das atividades acadêmicas, a Instituição elaborou e acompanhou a rea-

lização de exercícios domiciliares de acadêmicas em licença-maternidade, acidenta-

dos, acometidos por doenças e/ou universitários em risco de vida, mediante reque-

rimento formal e apresentação de documentação comprobatória da necessidade de 

tratamento diferenciado, nos termos do Regimento Institucional, do Decreto-lei n° 

1.044, de 21 de outubro de 1969, e da Lei n° 6.202, de 17 de abril de 1975.  

Pela excelência das práticas pedagógicas, a IES propiciou aos discentes o acesso a 

corpo docente qualificado e com possibilidade de formação continuada e a instala-

ções físicas, equipamentos e materiais compatíveis com os projetos pedagógicos 

dos cursos em funcionamento, com garantia de acessibilidade e segurança e condi-

ções de ventilação, iluminação e higiene adequadas para a aprendizagem.  

Dentro do terceiro eixo, o Centro Universitário disponibilizou diferentes oportunida-

des de ampliação da formação a graduandos e pós-graduandos.  

Para a orientação vocacional e profissional, a IES ofertou a escuta sensível e o 

aconselhamento com psicóloga e oportunidades de obtenção de informações e troca 

de experiências com profissionais experientes, inclusive egressos, em eventos, co-

mo as sessões dos projetos ADM Convida, Bate-papo Legal e Fórum de Empregabi-

lidade. Já para a promoção da formação, da capacitação, da atualização e do aper-

feiçoamento, organizou cursos, eventos e outras iniciativas de extensão (ver item 

específico sobre Política Institucional de Extensão). 
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Como estímulo e auxílio à preparação para a pesquisa e à produção e difusão de 

conhecimentos, a Instituição possibilitou o engajamento em projeto de pesquisa, sob 

orientação docente, por meio do Pibic; prestou apoio à concepção e organização de 

atividades científicas, tecnológicas, artísticas, culturais e esportivos (concessão de 

espaço, equipamentos, certificação etc.); fez a divulgação de oportunidades realiza-

das por terceiros, em seus canais oficiais de comunicação (como o boletim Unisba 

InForma); e concedeu apoio para apresentação de trabalhos científicos em eventos 

acadêmicos (formatação e normalização de textos etc.), mediante solicitação anteci-

pada. 

Como suporte para a iniciação na docência, o estabelecimento possibilitou a atua-

ção como monitor, sob supervisão docente e com acompanhamento pedagógico, 

dentro do Programa de Monitoria Acadêmica. Pela profissionalização, fomentou a 

realização de estágios obrigatórios e não-obrigatórios para a inserção antecipada no 

mundo do trabalho, a prática profissional e a aplicação de conhecimentos; ofereceu 

orientação e capacitação para processos seletivos e atuação eficiente no mercado 

de trabalho, por meio de atividades extensionistas (como o Fórum de Empregabili-

dade); e disseminou informações sobre vagas para estágio e emprego.  

Para incentivo à participação política na sociedade e desenvolvimento de consciên-

cia política, assegurou a inserção de discentes em órgãos colegiados envolvidos na 

gestão institucional e contribuiu para a consolidação de centros acadêmicos e do 

Diretório Central dos Estudantes, mantendo sempre aberto o espaço para o diálogo 

de gestores com os representantes dos educandos. 

Em decorrência da conjuntura do momento, principalmente da pandemia de covid-19 

e das restrições para a prevenção e o combate à doença, não houve, em 2021, de-

manda e viabilidade para a realização de atividades de mobilidade acadêmica, que 

requereriam viagens dentro do Programa Institucional de Internacionalização; e des-

tinadas à descoberta e ao desenvolvimento de competências e habilidades esporti-

vas, como aquelas previstas pelo Programa de Apoio ao Esporte e pelo Projeto Em 

Movimento. 

Dentro do quarto eixo, envidou-se esforços para o acompanhamento de e relacio-

namento com ex-alunos, a partir da execução do Programa Institucional de Relacio-

namento com os Egressos (Proegressos). Nesta seara, manteve ex-alunos no seu 

quadro funcional (como Laiza Silva e Elisângela Silva); fomentou a formação conti-
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nuada mediante a promoção de eventos, cursos e outras atividades extensionistas 

(inclusive gratuitas) e a oferta de vagas para segunda graduação e/ou pós-

graduação lato sensu com descontos nas taxa por prestação de serviços educacio-

naiss, contribuindo para a inserção e permanência no mercado profissional; e esta-

beleceu relação contínua com egressos, utilizando as ferramentas de comunicação 

disponíveis (e-mail, rede sociais digitais etc.) e organizando eventos com ex-alunos 

incluídos na programação como palestrantes (como as oficinas do Projeto Conecta-

do, sessões dos projetos Conversando com Egressos, Bate-papo Legal e Café com 

Prosa). 

É oportuno mencionar que o planejamento e a execução de tais ações exigiram es-

forço coletivo e multidisciplinar da equipe profissional do Centro Universitário, bem 

como investimento financeiro originário, na maior parte, dos cofres da própria Insti-

tuição e da sua mantenedora. Entre os montantes oriundos de outras fontes, desta-

cam-se aqueles vindos do Programa Universidade para Todos. 

De acordo com dados da pesquisa quantitativa levantados pela Comissão Própria de 

Avaliação, o atendimento e os serviços prestados neste campo, em 2021, em geral, 

foram considerados satisfatórios pelos educandos que se habilitaram para responder 

às questões. Registrou-se, contudo, o desconhecimento, pelo público discente, do 

trabalho em diversas áreas. Entre os graduandos, consideraram-se desabilitados 

para responder sobre o Núcleo de Financiamento Estudantil, o Núcleo de Assistên-

cia Social, a Secretaria Geral de Cursos e o Núcleo de Carreiras, respectivamente, 

41,85%, 53,49%, 23,26% e 16,28% dos consultados. 

Em meio a elogios em reconhecimento ao apuro técnico e à dedicação de docentes 

e coordenadores de curso para assegurarem a aprendizagem e o desenvolvimento 

dos discentes no contexto pandêmico e à admissão de aproveitamento acima do 

esperado com o regime de ensino remoto, os representantes discentes participantes 

do grupo focal do segmento levantaram como ponto a ser melhorado, nos anos sub-

sequentes, apenas a oferta de oportunidades de atividades complementares nos 

campi. 

Considerando os dados coletados na pesquisa de autoavaliação e aqui sistematiza-

dos e, também, o cenário de atuação da IES neste exercício, a CPA classificou as 

ações do Unisba, no que tange ao atendimento e ao apoio aos discentes e ao 

acompanhamento de e relacionamento com egressos, como abrangentes, diversifi-
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cadas e consonantes com as políticas institucionais de atenção aos discentes e aos 

egressos; e reconheceu a efetividade das iniciativas e sua contribuição para a pro-

moção do ingresso e da permanência, até a integralização curricular, dos educandos 

em seus cursos, o desenvolvimento de competências humanas e profissionais dos 

estudantes e o cultivo de relação próspera com o ex-alunos.  

Assim, segundo a Comissão, o Unisba cumpriu, em linhas gerais, as metas quin-

quenais registradas no PDI 2018-2022, que propunham o fortalecimento das políti-

cas de assistência aos discentes, inclusive aqueles com deficiência, transtorno de 

espectro autista, altas habilidades, mobilidade reduzida e estrangeiros, e de iniciati-

vas voltadas à permanência dos alunos na Instituição e o investimento na formação 

de novos pesquisadores, em difusão científica, e no funcionamento de campos de 

prática e estágio, embora tenha precisado redimensionado as ações para adequa-

ção à realidade atual. Entre os ajustes, estava a suspensão do funcionamento da 

Empresa Júnior (antes de 2021) e de programas e projetos esportivos. 

Portanto, conforme o comitê, o trabalho empreendido nesta seara, possivelmente, 

contribuiu para o cumprimento da missão institucional em 2021 pelo Unisba. 

 

4.4 POLÍTICAS DE GESTÃO (EIXO 4) 

 

4.4.1 Políticas de Pessoal (Dimensão 5) 

 

Ciente da relevância da composição de corpos docente e técnico-administrativo 

competente e comprometido com suas funções laborais, para o alcance dos objeti-

vos, das metas e da missão institucionais, o Centro Universitário Social da Bahia, em 

2021, manteve políticas corporativas e realizou ações voltadas à valorização, à ca-

pacitação e ao treinamento de pessoal. O planejamento e a execução das atividades 

estiveram sob encargo da própria IES e de sua mantenedora. 

Conforme apurado pela Comissão Própria de Avaliação nas suas investigações, as 

operações desenvolvidas, ao longo do ano, seguiram as diretrizes explicitadas nas 

políticas institucionais de Formação Continuada do Corpo Docente e de Formação 

Continuada de Pessoal Técnico-Administrativo, executadas no âmbito do Programa 

de Incentivo à Formação Docente e Programa de Estímulo ao Aperfeiçoamento Pro-

fissional; e de Incentivo e Apoio à Produção e Divulgação Artística, Cultural, Científi-
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ca e Técnica, implementada por meio do Programa Institucional de Incentivo à Pro-

dução e Divulgação Acadêmica. Também serviram como referências importantes o 

Plano de Carreira Docente; e o Plano de Cargos e Salários para Corpo Técnico-

administrativo. 

Em 2021, o quadro funcional era formado por colaboradores contratados em regime 

celetista, mas, em situações pontuais, admitiu-se prestadores de serviços. Em de-

corrência do cenário de crises instaurado e já discutido neste Relatório, o quantitati-

vo de profissionais vinculados sofreu um decréscimo, em relação àquele registrado 

no ano anterior, acompanhando o ritmo de redução do volume de matrículas. A 

equipe tinha, em dezembro, 25 professores em exercício, todos com cursos de pós-

graduação lato ou stricto sensu completos e experiência profissional em suas áreas 

de atuação e/ou na docência; e 12 técnicos administrativos, a maioria com ensino 

médio ou superior completo. 

Marcado pela alta qualificação dos profissionais, o perfil docente é assegurado atra-

vés do estímulo à formação continuada e do estabelecimento de critérios para a 

ocupação de vagas. No recrutamento, exige-se titulação mínima de especialista, 

com preferência para professores portadores de títulos de mestrado ou doutorado 

expedidos ou convalidados por programas credenciados pela Coordenação de Aper-

feiçoamento de Pessoal de Nível Superior, em conformidade com a Resolução CNE 

nº 01, de 03 de abril de 2001; experiência profissional de, no mínimo, dois anos; e 

experiência em magistério de, ao menos, dois anos, no caso de postulantes a vagas 

na licenciatura. 

Entre os direitos e benefícios asseverados aos colaboradores em 2021, destacaram-

se: a remuneração compatível com aquela praticada no mercado; a garantia de rea-

justes salariais e demais benefícios previstos em acordos trabalhistas; a promoção 

de processos seletivos transparentes, com perfil da vaga e critérios pré-definidos; a 

outorga de progressão funcional de acordo com o estabelecido nos planos de carrei-

ra institucionais; a concessão de desconto em taxa por prestação de serviços edu-

cacionaiss de empregados e seus dependentes matriculados no Unisba, dependen-

do da existência de vagas, das condições socioeconômicas e do perfil profissional 

do pleiteante; a oferta de planos médicos e odontológicos empresariais, do Pacote 

Office (Microsoft) gratuito por meio de parceria com fornecedores e de transporte 
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para o deslocamento ao posto de trabalho; e a distribuição de café da manhã gratui-

to para quem atuava nas áreas de apoio administrativo e vigilância. 

Os dados levantados em pesquisa documental e observação de campo indicam, 

ainda, que, aos professores e técnicos administrativos, foi facultada a possibilidade 

de formação continuada, por meio da promoção e organização de atividades especi-

ficamente para este fim (como as duas edições da Jornada Pedagógica e o curso de 

bombeiro civil), da concessão de bolsas de estudos e/ou descontos nas taxa por 

prestação de serviços educacionaiss de cursos de graduação, pós-graduação lato 

sensu e extensão ministrados pelo próprio Unisba [com beneficiários como Peterson 

Ribeiro (bacharelado em Direito), Izaura Furtado e Maria Ornélia Marques (especiali-

zação Processos Educacionais Interativos e Culturas Digitais), Gleiciane Rios e Lai-

za Silva (curso de inglês)] e do apoio para a participação de oportunidades ofertadas 

por outras instituições, como a flexibilização da jornada de trabalho (conferido a pes-

soas como Mônica Celestino e Rita Margareth Passos, para a realização de aulas 

remotas do pós-doutorado da Universidade de Salamanca). 

A pesquisa de autoavaliação revela, também, que a Instituição concedeu, em 2021, 

auxílio para a produção e disseminação de conhecimentos por seus colaboradores. 

Sobressaem o auxílio para a organização de eventos acadêmicos (cessão de instala-

ções físicas, equipamentos, recursos humanos para atendimento, peças de divulga-

ção, certificação etc.), como o Seminário Internacional de Direitos Humano e Minori-

as Sociais; e o apoio para a publicação de trabalhos científicos em periódicos e ou-

tras obras (veiculação de trabalho na revista institucional Diálogos Possíveis, como 

ocorreu com José Euclimar Menezes, mediante submissão e aprovação de comitê 

científico e viabilidade, considerando que se deve evitar edições com conteúdo en-

dógeno, conforme convenções da área). 

Além disso, o Unisba garantiu ao pessoal suporte técnico e tecnológico, mediante 

orientação, acompanhamento e apoio por demanda. Conforme dados coletados em 

pesquisa documental e observação in loco, ocorreram atendimentos, realizado pela 

equipe do Cemapp, para planejamento de ações pedagógicas e adaptação de estu-

dos para educandos com necessidades educacionais especiais, concepção de exer-

cícios domiciliares etc.; suporte da Secretaria Geral de Cursos para registro acadê-

mico, reprodução de materiais didáticos e avaliações, entre outras atividades; orien-

tação e apoio para a utilização de equipamentos e sistemas, oferecidos pelo Núcleo 
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de Tecnologia da Informação; e prestação de informações e orientações técnicas 

acerca das relações trabalhistas, realizadas pelo Núcleo de Recursos Humanos. 

Aos colaboradores, em 2021, também, fora asseverada a possibilidade de participa-

ção na gestão da IES e dos seus cursos. Neste sentido, foram franqueados os direi-

tos de voz e voto para representantes de docentes e técnicos administrativos em 

conselho superior, na Comissão Própria de Avaliação e em comissões temáticas, 

como aquela dedicada a atração e a captação de alunos, e para representantes de 

professores nos Núcleos Docentes Estruturantes e nos Colegiados de Cursos; e 

oportunizada a possibilidade de manifestação de pensamento em reuniões com diri-

gentes e gestores acerca do trabalho, do funcionamento de setores administrativos e 

acadêmicos e dos resultados e rumos do estabelecimento. 

Cabe informar que, diante da conjuntura em que a Instituição estava inserida em 

2021, a mantenedora do Unisba fez o desligamento gradativo de docentes e técni-

cos administrativos da IES, ao longo do ano, para adequação do corpo funcional às 

condições da época, garantia da sustentabilidade institucional e manutenção, para 

os remanescentes, dos benefícios concedidos aos trabalhadores anteriormente. Im-

plementado à luz da legislação brasileira, o processo intensificou-se no segundo 

semestre, após o anúncio pela Abefs da suspensão temporária das atividades da 

sua mantida. A Rede de Ensino Faveni Ltda., adquirente da mantença, porém, pro-

meteu à equipe admitir prioritariamente profissionais com passagem recente pelo 

Unisba. 

Os esforços para a implementação de políticas, programas e planos de carreira insti-

tucionais geraram satisfação dos colaboradores, segundo os dados da pesquisa 

quantitativa coordenada, em dezembro, pela Comissão Própria de Avaliação. Po-

rém, ao analisar as questões não respondidas, inferiu-se que há um desconheci-

mento de parte desse público – principalmente, docentes de pós-graduação – das 

atividades e dos benefícios destinados aos profissionais da casa. 

Entre os professores, constatou-se a aprovação do atendimento, dos serviços pres-

tados e da resolução de demandas pela Secretaria Geral de Cursos (91,91% na 

graduação e 86,96% na pós-graduação), pelo Cemapp (100% dos dois grupos) e 

pela Coordenação de Pós-graduação e Extensão (100% na graduação e 95,65% na 

pós-graduação), além do suporte para utilização do campus virtual e da biblioteca 

virtual (100% dos dois grupos). Os profissionais vinculados a bacharelados e licenci-
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atura aprovaram, ainda, a performance do Núcleo de Recursos Humanos (91,91%), 

do Núcleo de Apoio ao Professor (81,82%) e da Coordenação de Pesquisa e Divul-

gação Científicas (100%), enquanto os técnicos administrativos exaltaram as orien-

tações, o atendimento e os serviços prestados pelo Núcleo de RH (94,44%) e pelo 

Núcleo de Tecnologia da Informação (100%). 

Grande parcela de professores de bacharelado, licenciatura e especialização e téc-

nicos afirmou não se sentir apta a se posicionar, por exemplo, quanto ao apoio pres-

tado pela IES para a realização de eventos acadêmicos, a divulgação de trabalhos 

científicos em eventos e publicações e a participação de projetos de internacionali-

zação. Quando desconsiderados os formulários sem resposta para as questões rela-

tivas a estes temas, registrou-se indicativo de satisfação de todos os segmentos 

com o apoio institucional para empreendimentos de seus profissionais nestas fren-

tes. Isto pode revelar o desconhecimento das opções de apoio existentes por parte 

significativa dos trabalhadores e/ou de necessidade de maior investimento nestas 

áreas. 

Nos grupos focais, as manifestações dos colaboradores corroboraram com os posi-

cionamentos evidenciados na pesquisa quantitativa realizada em dezembro e enal-

teceram o perfil do professorado contratado pelo Unisba, no que se refere ao apuro 

técnico e à dedicação à docência, em consonância com comentários tecidos por dis-

centes na sessão deste segmento. Os técnicos administrativos destacaram o capital 

humano do estabelecimento, considerando que os profissionais demonstraram ca-

pacidade técnica, responsabilidade, integração e dedicação, mesmo diante das ad-

versidades. Aqueles dedicados ao magistério indicaram como ponto fraco o abalo no 

clima organizacional após o anúncio, em julho de 2021, da suspensão das ativida-

des de graduação e transferência externa assistida da maior parte dos estudantes. 

Apesar da experiência atípica vivenciada em 2021, já explicitada neste Relatório, os 

resultados obtidos parecem positivos. A partir de dados levantados na autoavaliação 

institucional e de cursos, a Comissão Própria de Avaliação constatou que o Unisba 

asseverou, a seus colaboradores, condições apropriadas e dignas para o labor e 

oportunidades para o desenvolvimento profissional; buscou atender à legislação tra-

balhista e educacional em vigor no País; e fez uma gestão de pessoal que contentou 

a maioria dos trabalhadores, embora tenha sido impelido, pelas circunstâncias, a 

fazer desligamentos, que, em geral, provocam insatisfação. 
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Tendo em vista as evidências coletadas durante as investigações, a CPA concluiu 

que o Centro Universitário, em 2021, manteve um corpo profissional competente e 

com perfil compatível com sua missão, seus valores, seus objetivos, sua filosofia e 

suas atividades acadêmicas e administrativas; atuou em conformidade com as políti-

cas, os planos de carreira e os programas institucionais de pessoal; e cumpriu a me-

ta quinquenal, registrada no PDI 2018-2022, de manter corpos docente e técnico 

administrativo de excelência, em consonância com os parâmetros estabelecidos pe-

la legislação em vigor no País, através da implementação de políticas de formação 

continuada, da oferta de apoio tecnológico e da valorização dos profissionais.  

Registre-se que uma outra meta – Desenvolver um sistema de avaliação de desem-

penho de docentes, gestores e profissionais do corpo técnico-administrativo das uni-

dades acadêmicas e administrativas, considerando inclusive o cumprimento do Pla-

no de Desenvolvimento Institucional, do Plano de Gestão, do Plano de Ações Insti-

tucional semestral, do Regimento Institucional, de normas institucionais e das de-

mandas de órgãos oficiais atinentes à regulação, avaliação e supervisão – teve exe-

cução postergada para momento mais oportuno, após a pandemia. 

 

4.4.2 Estrutura Organizacional e Gestão (Dimensão 6) 

 

Balizado pela missão, pela visão, por valores, pela filosofia, pelos objetivos e pelas 

metas institucionais registrados no seu PDI 2018-2022, pela Política Institucional de 

Gestão e por outras diretrizes administrativas, o Centro Universitário Social da Ba-

hia, em 2021, atuou com a estrutura organizacional descrita no seu Regimento Insti-

tucional, caracterizada pela autonomia em relação à sua mantenedora e pela apro-

priação do modelo de gestão participativa, em meio às tribulações oriundas da con-

juntura atípica de operação já discutida em outros pontos deste Relatório. Os anún-

cios da suspensão temporária de atividades e da transferência de mantença para a 

Rede de Ensino Faveni Ltda., nos meses de julho e novembro, respectivamente, não 

repercutiram sobre a estrutura e a forma de gestão da organização usual. 

De acordo com análise documental, entre as formas de participação da comunidade 

acadêmica e da sociedade em geral no gerenciamento da IES, sobressai a atuação 

nos órgãos colegiados institucionais e de cursos de caráter consultivo e/ou delibera-

tivo (Conselho Superior, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Núcleos Docen-
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tes Estruturantes e Colegiados de Cursos), na Comissão Própria de Avaliação e em 

comissões temáticas (como aquelas destinadas à tomada de decisões e ao plane-

jamento acerca da atração e captação de alunos, à aplicação de medidas disciplina-

res e ao monitoramento da implementação do Prouni e Fies).  

Com a representação de diferentes segmentos (docentes, técnicos administrativos, 

discentes e sociedade civil), tais instâncias, em 2021, tiveram inserção administrativa 

e acadêmica em 2021, por meio de trabalho sempre documentado em atas de reu-

niões. O Consup e o Cepe, por exemplo, pautaram a proposta de implantação da 

modalidade de educação a distância, os impactos e meios de redução de dados pa-

ra a interrupção temporária de atividades e a transferência de mantença, bem como 

os resultados de processos avaliativos. Os Núcleos Docentes Estruturantes e os Co-

legiados de Cursos, por sua vez, entre outros temas, discutiram acerca da atualiza-

ção dos projetos pedagógicos dos cursos, de planos de curso, de relatórios de avali-

ações, e de atividades de extensão. 

Vale citar que, afora isto, os dirigentes e gestores setoriais colocaram-se abertos ao 

diálogo com todos os grupos e procuraram estimular a constituição e manutenção de 

centros acadêmicos e movimentos afins pelo corpo discente. Sob esta perspectiva, 

representantes de colaboradores e discentes reuniram-se com a Reitoria e gestores 

de curso e departamentos em 2021, para a discussão de demandas próprias ou da 

IES, em encontros agendados com a antecedência devida e realizado de forma re-

mota ou presencial, sendo observadas as normas do protocolo sanitário institucional. 

Entre os mecanismos de gestão participativa empregados ao longo de 2021, pode-

se mencionar também o planejamento coletivo, com o envolvimento de representan-

tes de todos os cursos, setores e comissões na elaboração do Plano de Ações Insti-

tucional semestral, e a autoavaliação institucional e de cursos com possibilidade de 

adesão voluntária de todos os atores sociais nas pesquisas qualitativa e nos grupos 

focais voltados à coleta de depoimentos para análise qualitativa. 

Em tempos de tantos desafios, sobretudo, para a garantia de condições de oferta de 

vagas e de trabalho com qualidade e da sustentabilidade financeira, o Unisba em-

preendeu um conjunto de ações com destaque para a adequação da estrutura, de 

processos, de procedimentos, de normas e da equipe profissional à realidade de 

então; e a criação e a normatização de diretrizes e práticas relativas aos processos 

de suspensão de seleção de ingressantes e de atividades acadêmicas no segundo 
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semestre, mantendo a oferta de componentes específicos para formandos e estu-

dantes com chance de integralização curricular até dezembro, de transferência ex-

terna assistida dos demais alunos e de transferência de mantença da Abefs para a 

Faveni. 

A IES, ainda, repensou sua atuação no mercado regional; fez a atualização e o pro-

tocolo, junto ao MEC, de proposta de credenciamento institucional para atuação com 

educação a distância; deu continuidade à implementação do Programa Institucional 

de Internacionalização, mediante a promoção e a organização do Seminário Interna-

cional de Direitos Humanos e Minorias Sociais, cuja programação contou com confe-

rencistas de Brasil, Cabo Verde, Marrocos e Espanha; operou para garantir a segu-

rança de documentos e informações, inclusive com consecução de políticas de pro-

teção de dados pessoais e segurança de dados; fez o acompanhamento sistemático 

de processos frente ao MEC e a atualização de dados cadastrais no sistema e-MEC; 

participou do Censo da Educação Superior referente a 2020; e atendeu a demandas 

de informações e documentos de instituições, como o Ministério Público do Estado 

da Bahia (sobre a suspensão de atividades e a cobrança de taxas por emissão de 

documentos). 

A partir das evidências coletadas nas suas pesquisas qualitativa e quantitativa e aqui 

listadas, a Comissão Própria de Avaliação inferiu que, em 2021, o Centro Universitá-

rio Social da Bahia manteve sua estrutura organizacional e seguiu sua tendência 

histórica de aplicação do modelo de gestão participativa, pautada em princípios co-

mo a corresponsabilidade e responsabilidade socioambiental, inclusive na condução 

do planejamento e da avaliação institucional e de cursos. 

Assim, implementou as diretrizes dispostas na Política Institucional de Gestão, no 

Regimento Institucional e em outros documentos internos, procurando agir com au-

tonomia frente à sua mantenedora; e atingiu as metas relacionadas à estrutura or-

ganizacional e gestão estabelecidas no PDI 2018-2022, com previsão de execução 

no ano em voga. 

 

4.4.3 Sustentabilidade Financeira (Dimensão 10) 

 

Para o Centro Universitário Social da Bahia, o exercício 2021 foi marcado por desa-

fios para a garantia de condições de oferta de vagas e de trabalho, com a excelência 
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que caracterizou toda a sua trajetória, e da sua sustentabilidade financeira, decor-

rentes da conjuntura atípica de operação das instituições de ensino superior de Sal-

vador e outras cidades do País, já relatada em capítulo anterior deste documento. 

De acordo com dados coletados em observação in loco e análise documental pela 

Comissão Própria de Avaliação, gradativamente, os obstáculos foram sendo supe-

rados a partir do redimensionamento dos custos operacionais e dos planos de ex-

pansão e da gestão do patrimônio imobiliário, em um processo que culminou com a 

anúncio da transferência de mantença da Abefs para a Rede de Ensino Faveni Ltda. 

com a perspectiva da manutenção de todas as atividades-fim e do fortalecimento do 

ensino, mediante credenciamento para atuação com educação a distância, seguindo 

uma tendência nacional. 

A exemplo do que já ocorria em anos anteriores, segundo dados extraídos do Rela-

tório de Atividades do Núcleo Financeiro, a receita do Unisba, em 2021, foi proveni-

ente principalmente de duas fontes de renda. São elas: taxas de prestação de servi-

ços educacionais cobradas de estudantes de graduação, pós-graduação lato sensu 

e extensão universitária, custeadas inclusive por meio de programas de crédito edu-

cativo (notadamente, o Fies); e imunidade fiscal concedida através da habilitação 

institucional para atuação com filantropia e da adesão ao Prouni, programa federal 

que consigna isenção tributária a IES, mediante a concessão de bolsas de estudos a 

discentes de baixa renda ou sem renda. 

Uma fração pouco significativa da arrecadação originou-se de multas aplicadas por 

atraso no pagamento das taxas pelos serviços educacionais ou na devolução de 

obras do acervo da Biblioteca; de taxas de inscrição em atividades extensionistas, 

para a realização de segunda chamada e para a emissão de segunda via de docu-

mentos; e da locação de imóveis, espaço físico e equipamentos a terceiros. Devido 

às restrições determinadas pelo Poder Público para a prevenção e o controle do 

contágio de covid-19, perdeu-se uma das fontes de renda, pois não houve aluguel 

da equipamentos, como as unidades esportivas e o Teatro Isba, para a realização 

de eventos públicos na Bahia. 

Conforme os dados apurados pela CPA, destinou-se o montante levantado ao cum-

primento das obrigações trabalhistas (como salário, salário-férias, 13º salário, contri-

buição com a previdência social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, multas 

rescisórias de contratos e indenizações, e transportes); ao custeio de benefícios 
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concedidos a técnicos administrativos e docentes; à quitação de impostos, taxas pú-

blicas e de serviços (como energia, coleta de dejetos, água, esgotamento sanitário, 

internet banda larga, biblioteca virtual, comunicação e marketing, fotocópia, impres-

são, dedetização, desinsetização, desratização, limpeza de tanques, entre outros); à 

aquisição de material de consumo e expediente (papel, toner, material de limpeza 

etc.); a investimento na manutenção, conservação e adequação da estrutura para o 

funcionamento dos cursos e das demais atividades da IES; e ao custeio de ações de 

filantropia, como a concessão de bolsas de estudos. 

Para garantia do equilíbrio financeiro sem perda da qualidade da formação humana 

e profissional e dos demais serviços ofertados e das condições laborais, a Institui-

ção, junto com sua mantenedora, empenhou-se para a ampliação do montante em 

circulação a partir da gestão dos imóveis (principalmente por meio da locação e 

venda de imóveis desativados ou subutilizados); a redução de despesas (com con-

trole despesas correntes, de capital e de investimento, otimização da utilização e 

contenção do desperdício de recursos materiais, racionalização da utilização de es-

trutura com concentração das atividades em unidades e horários específicos, e ajus-

te do quadro funcional, calcado no desligamento de profissionais para diminuição de 

gastos com obrigações trabalhistas); e redimensionamento e planos relativos à ex-

pansão institucional, que requereriam novas aquisições. 

Com tais esforços, apesar dos abalos provocados pela conjuntura desfavorável, o 

Unisba, em cooperação com a Abefs, asseverou a realização das suas atividades-

fim com adequações, manteve o equilíbrio no fluxo de caixa, e honrou os compro-

missos firmados com colaboradores, fornecedores e instâncias do Poder Público, 

segundo observado em dados documentais oriundos do Núcleo Financeiro e do Se-

tor de Contabilidade. 

A partir de dados financeiros coletados durante a pesquisa de autoavaliação institu-

cional e de cursos referente a 2021, a Comissão Própria de Avaliação entendeu que 

o Unisba, neste exercício, assegurou sua sustentabilidade financeira, seguindo as 

disposições da Política Institucional de Gestão, no que tange às questões adminis-

trativas e financeiras, e outros documentos gerenciais internos. 

Afora isto, de acordo com análise do comitê, a IES cumpriu suas metas quinquenais 

previstas no PDI 2018-2022 (Estimular parcerias com organizações públicas e priva-

das, visando o financiamento de iniciativas institucionais de ensino, iniciação e divul-
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gação científicas e extensão; e Fortalecer a política de atração, captação e fideliza-

ção de alunos para os cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu oferta-

dos), bem como sua missão de garantir à população formação humana e profissio-

nal de excelência com responsabilidade socioambiental e sustentabilidade. 

 

4.5 INFRAESTRUTURA FÍSICA (EIXO 5) 

 

4.5.1 Infraestrutura Física (Dimensão 7) 

 

Com a intenção de garantir condições apropriadas para a realização das suas ativi-

dades de ensino, iniciação à pesquisa, divulgação científica, extensão e gestão, o 

Centro Universitário Social da Bahia, em 2021, utilizou campi próprios localizados no 

bairro de Ondina, em Salvador, a exemplo do que fora experimentado em anos ante-

riores, além de recursos tecnológicos e convencionais adequados para a efetivação 

de ensino e trabalho remotos, comuns no contexto pandêmico. 

De acordo com dados originários de pesquisas de campo e documental promovidas 

pela Comissão Própria de Avaliação, as atividades acadêmicas e administrativas 

presenciais ocorreram em imóveis construídos ou adaptados para fins educacionais, 

situados nas avenidas Oceânica e Adhemar de Barros (atual Milton Santos) e nas 

ruas Macapá e Senta Pua, exceto as práticas e os estágios desenvolvidos em uni-

dades concedentes externas (como hospitais e academias).  

Nestes espaços, estavam instalados salas de aulas com sistemas de projeção mul-

timídia; laboratórios de informática e salas de navegação; campos de estágio e prá-

ticas profissionalizantes; laboratórios didáticos especializados nos campos de Ciên-

cias Sociais, Ciências da Saúde e Psicologia (incluindo os laboratórios de audiovisu-

al, fotografia, rádio, anatomia, biociências, biomecânica, primeiros socorros, recursos 

terapêuticos manuais, cinesioterapia e análise comportamental por computador, os 

ginásios poliesportivos e a piscina semiolímpica); biblioteca com acervo bibliográfico 

e de periódicos físico e digital; teatro com 495 lugares e equipamentos cênicos di-

versos (Teatro Isba); sala multiuso e cine (sala para videoconferência) para até cem 

pessoas cada; salas para setores administrativos e acadêmicos, professores e tra-

balho de docentes com dedicação em tempo integral; capela; áreas de convivência; 

copa; espaço para cantina; e sanitários e vestiários. 
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Conforme os dados levantados em observação in loco e estudo documental tocado 

pela CPA, todas as edificações utilizadas pela Instituição, em 2021, tinham sistemas 

de ar refrigerado ou condicionado, de rádio e telefônico, rede wi-fi para acesso gra-

tuito, mobiliários e equipamentos instalados, além de condições de iluminação, venti-

lação, segurança, higiene, conservação predial e acessibilidade apropriadas para a 

consecução do Projeto Pedagógico Institucional, dos projetos pedagógicos dos cur-

sos e do PDI 2018-2022. 

A comunidade interna, segundo dados recolhidos pelo comitê, dispunha de conexão 

de internet com velocidade satisfatória para consulta, pesquisa, leitura, troca de in-

formações e produção de conteúdo; sistemas para registros e operações acadêmi-

cos, administrativos e financeiros com segurança de dados; ambiente virtual de 

aprendizagem desenvolvido com a tecnologia Moodle (campus virtual); e ferramen-

tas tecnológicas para videoconferências e videoaulas síncronas e assíncronas (Go-

ogle Meet) e arquivamento e disponibilização de dados; e suporte técnico ofertado 

pelo Núcleo de Engenharia e Manutenção, em horário fixado de acordo com as de-

mandas institucionais e a legislação brasileira. 

Os dados obtidos pela CPA sinalizam ainda que, em 2021, houve manutenção e 

conservação regular de unidades prediais, de equipamentos, de mobiliários e de as-

sessórios, em conformidade com as normas e os critérios técnicos de utilização e 

operação de uso estabelecidos no País. Todos estes serviços foram executados por 

equipe técnica especializada alocada em setores como o Núcleo de Engenharia e 

Manutenção e o Núcleo de Tecnologia da Informação e por profissionais de empre-

sas contratadas para atendimento a demandas específicas. 

Saliente-se que a ocupação dos espaços físicos e o dimensionamento de equipa-

mentos, mobiliários e serviços precisaram ser adaptados ao novo contexto instituci-

onal, marcado pelo ensino e trabalho, por vezes, remoto e pela conjuntura atípica já 

detalhada anteriormente neste documento; e que a infraestrutura exigiu especial 

atenção do Unisba e de sua mantenedora, considerando a suspensão da utilização 

de parte dos ambientes físicos e o crescimento da demanda por tecnologias de in-

formação e comunicação, devido à substituição dos regimes de ensino e trabalho 

presencial durante a pandemia. O ensino remoto e o homeoffice foram implantados 

com utilização de tecnologias digitais e meios convencionais, nos termos definidos 

pelos dispositivos legais vigentes. 
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As ações nesta área foram orientadas, de acordo com evidências coletadas na pes-

quisa de autoavaliação, pelo Plano de Manutenção dos Campi, pelo Plano de Atuali-

zação e Manutenção dos Equipamentos e pelo Plano de Atendimento e Promoção 

da Acessibilidade, entre outros documentos associados às políticas institucionais de 

Aquisição, Atualização e Manutenção de Equipamentos e Mobiliários, de Atendimen-

to Educacional a Estudantes com Deficiência etc. 

Em geral, a estrutura e os serviços disponibilizados pela Instituição foram avaliados 

como satisfatórios pela comunidade acadêmica, conforme a pesquisa de autoavalia-

ção institucional e de cursos referente a 2021, seguindo tendência percebida em es-

tudos de anos anteriores. Como exemplos podem ser citadas as percepções, detec-

tadas por meio de questionários, acerca do acervo bibliográfico e de periódicos da 

biblioteca virtual, anuído por 87,5% dos coordenadores de curso, 81,82% e 73,33% 

dos docentes de graduação e pós-graduação, respectivamente, 88,37% dos gradu-

andos e 93,33% dos pós-graduandos; das funcionalidades do ambiente virtual de 

aprendizagem, assentidas por 100% dos gestores de cursos e professores de ba-

charelados e licenciatura; 93,33% de educadores e educandos de cursos de especi-

alização, e 95,35% dos estudantes de graduação; das funcionalidades dos sistemas 

operacionais utilizados, inclusive aquele destinado aos registros acadêmicos, aqui-

escidas por 88,88% dos técnicos administrativos; e da adequação dos equipamentos 

e demais recursos materiais disponibilizados, acedidos por 94,44% dos profissionais 

da área técnica. 

Nos grupos focais, os discentes não teceram comentários sobre a estrutura. Já os 

técnicos administrativos enumeraram como pontos fortes o suporte técnico, a cone-

xão com a internet de qualidade e a biblioteca virtual, que possibilitaram a realização 

de videoaulas e outras atividades sem falhas, durante a implantação dos regimes de 

ensino e trabalho remotos e híbridos, para contingenciamento do distanciamento 

físico imposto pela pandemia de covid-19; e como pontos de fragilidade a instabili-

dade do funcionamento do sistema telefônico, no segundo semestre. Tal item tam-

bém figurou como uma questão a ser revista entre os depoimentos dos docentes, 

junto com o retardo na digitalização de processos administrativos e da manutenção 

de laboratórios e espaços para a prática de esportes, e a obsolescência de parte dos 

computadores instalados em salas de aula. O professorado, contudo, exaltou a qua-

lidade do Campus Virtual Unisba, a infraestrutura para atividades esportivas e de 
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lazer, inclusive didáticas, e a acessibilidade dos campi para pessoas com necessi-

dades especiais. 

A partir dos dados reunidos na autoavaliação institucional e dos cursos, a Comissão 

Própria de Avaliação constatou que, em 2021, o Centro Universitário Social da Bahia 

disponibilizou estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades acadêmi-

cas e administrativas propostas e compatível com as exigências do mundo do traba-

lho e da legislação vigente no País, bem como implementou as políticas e os planos 

institucionais, apesar das dificuldades enfrentadas à época, sobretudo, para a garan-

tia da qualidade do trabalho e da sustentabilidade financeira. 

O comitê afirmou que, deste modo, a Instituição buscou cumprir, em 2021, as metas 

quinquenais consoantes à estrutura ainda pertinentes, porém precisou iniciar o pro-

cesso de redimensionamento de três das metas sobre o tema propostas no PDI 

2018-2022 – Reestruturar os serviços de impressão, fotocópia e escaneamento e 

implementar serviços de encadernação e plastificação nos campi; Assegurar a qua-

lidade dos serviços e produtos de alimentação ofertados nos campi, através do 

acompanhamento da atuação de prestadores de serviços parceiros; e Ampliar o es-

paço físico destinado à Biblioteca, considerando as necessidades pedagógicas e a 

expansão institucional –, tendo em vista a mudança de demandas imposta pela pan-

demia e seus efeitos. 

Com base nos indicadores aqui apresentados, a CPA irá listar proposições para 

execução nos próximos anos, visando a atenuação ou reversão de fragilidades, a 

superação de ameaças, a replicação de experiências exitosas e a exploração das 

potencialidades do Unisba e dos seus cursos e serviços. 
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5 PROPOSIÇÕES DE AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE DE DADOS E INFOR-
MAÇÕES 

 

 

Em atenção às atribuições estabelecidas pela Lei nº 10.861/2004, regulamentada 

pela Portaria Ministerial nº 2.051/2004, a Comissão Própria de Avaliação do Unisba 

tece, a partir deste ponto, proposições voltadas à replicação de experiências admi-

nistrativas e acadêmicas bem-sucedidas e ao fortalecimento de práticas exitosas, à 

exploração das potencialidades da IES e dos seus cursos e serviços e o aproveita-

mento das oportunidades identificadas, à prevenção e ao combate de ameaças, e à 

atenuação ou reversão das fragilidades. 

Baseado nos dados e nas análises deste importante diagnóstico institucional e nas 

metas quinquenais fixadas no PDI 2018-2022, o comitê objetiva contribuir para o 

aprimoramento das condições de oferta de vagas, da formação humana e profissio-

nal proporcionada ao corpo discente, da preparação de novos pesquisadores, das 

ações de disseminação de conhecimentos e da interação entre a IES e a comunida-

de, assim como para a sustentabilidade, a consolidação e o crescimento organizaci-

onais. 

A expectativa da CPA é que tais indicações possam auxiliar dirigentes e gestores na 

tomada de decisões e no planejamento administrativo e acadêmico dos próximos 

exercícios, mas a Comissão tem ciência de que este conjunto de sugestões poderá 

ou não ser implementado, a depender de variáveis como a disponibilidade de recur-

sos humanos e materiais. Caberá tanto ao Conselho Superior, ao Conselho de Ensi-

no, Pesquisa e Extensão e aos demais órgãos colegiados quanto à Reitoria, aos de-

partamentos, comitês e cursos apreciar e decidir pela execução, ou não, de tais pro-

posições. 

Apresenta-se, a seguir, as propostas por eixo e dimensão. 
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5.1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (EIXO 1)  

 

5.1.1 Planejamento e Avaliação (Dimensão 8) 

 

Meta(s) prevista(s) no PDI 2018-2022: 

 Fortalecer continuamente os processos e procedimentos de autoavaliação institu-

cional; melhorar o desempenho institucional e de cursos em processos avaliativos 

externos; e articular os resultados de avaliações interna e externa com o planeja-

mento institucional, buscando atender às demandas da comunidade e ao que preco-

niza a legislação vigente até 2022; 

 Fortalecer os mecanismos de diagnóstico e acompanhamento do cumprimento 

das metas constantes nos documentos norteadores da instituição (Plano de Desen-

volvimento Institucional, Plano de Gestão, Projeto Pedagógico Institucional, projetos 

pedagógicos dos cursos) existentes até 2022. 

 

Ações propostas: 

- Intensificação do trabalho de sensibilização e mobilização das comunidades interna 

e externa para a participação da autoavaliação institucional e de cursos, objetivando 

a ampliação da adesão aos grupos focais e à pesquisa quantitativa, por meio da visi-

ta às turmas, às salas de professores e aos departamentos, da participação de re-

presentantes da CPA em reuniões de Núcleos Docentes Estruturantes e Colegiados 

de Curso, e/ou da utilização contínua de canais de comunicação institucionais; 

- Socialização contínua dos resultados da autoavaliação institucional e de cursos, 

assim como das medidas implementadas pelo Unisba a partir de indicativos extraí-

dos de processos avaliativos, junto às comunidades interna e externa, por meio de 

reuniões, da veiculação em canais de comunicação institucionais e da fixação do 

selo “Você pediu, CPA registrou e o Unisba atendeu”, em locais com intervenção 

decorrente de processos avaliativos, visando a maior difusão do trabalho e papel da 

CPA, o fomento à adesão às avaliações e a apropriação dos dados para a tomada 

de decisões e o planejamento; 
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- Aplicação de questionários em data e horário reservados, ao final da aula, prefe-

rencialmente em laboratório de informática, por professor orientado pela CPA para a 

atividade; 

- Aperfeiçoamento da autoavaliação institucional e dos cursos, a partir da melhor 

assimilação dos dados originários da pesquisa com egressos e da ação direcionada 

para estímulo à participação de docentes e discentes de cursos de pós-graduação 

lato sensu nos processos avaliativos; 

- (Re)elaboração e execução de plano de ações para a melhoria do desempenho 

dos cursos no Enade e a obtenção de Conceito Preliminar de Curso, Indicador de 

Diferença de Desempenhos Observado e Esperado e Índice Geral de Cursos mais 

elevados, em que conste a previsão de atualização dos projetos pedagógicos e/ou 

das práticas pedagógicas de acordo com as Diretrizes do Exame e os parâmetros 

utilizados pelo Ministério da Educação para determinação do CPC. 

 

5.2 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (EIXO 2)  

 

5.2.1 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (Dimensão 1)  

 

Meta(s) prevista(s) no PDI 2018-2022:  

 Dar prosseguimento, junto aos órgãos competentes, ao processo de transforma-

ção da organização acadêmica de faculdade para centro universitário, observando-

se seu contexto de atuação, até 2022.  

 Pleitear, junto aos órgãos competentes, o credenciamento institucional e a autori-

zação de funcionamento de cursos na modalidade educação a distância (EAD). 

 Reativar e/ou criar campus na Região Metropolitana de Salvador e polos para 

educação a distância na Bahia e em outros Estados do Brasil, em especial, nas re-

giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, até 2022, considerando as necessidades e 

condições institucionais e os resultados de estudo de mercado. 

 Projetar, de 2018 a 2022, cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, ob-

servando-se o contexto institucional. 

 Incrementar, de 2018 a 2022, a oferta de atividades extensionistas em 5%, em 

relação ao volume implementado no ano de 2017, inclusive a partir da promoção de 
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cursos sazonais (cursos de Verão e de Inverno), primando pela autossustentabilida-

de. 

 Aumentar, de 2018 a 2022, o número de alunos matriculados nos cursos de gra-

duação e pós-graduação lato sensu, em 10% ao ano, afora os ingressos em cursos 

com funcionamento autorizado neste período. 

 

Ações propostas:  

- Revisão e atualização periódica do Plano de Desenvolvimento Institucional, tendo 

em vista a dinâmica do contexto educacional e a oscilante conjuntura política e eco-

nômica na qual o Unisba está inserido, em observância dos dados e das análises 

levantadas em processos avaliativos, dos dispositivos legais vigentes e da missão, 

da visão, dos objetivos e dos valores institucionais; 

- Reanálise e, se necessário, redefinição de parâmetros de análise do cumprimento 

– ou não – das metas institucionais estabelecidas no PDI; 

- Aperfeiçoamento dos mecanismos de acompanhamento da execução do PDI, por 

meio da redução de periodicidade de análise das ações implementadas pelas unida-

des administrativas e acadêmicas e feedback e orientação aos gestores e dirigentes 

acerca das práticas e dos resultados obtidos e de melhorias no sistema operacional 

desenvolvido para este fim, objetivando a consecução plena das metas previstas; 

- Redimensionamento da ocupação de unidades prediais já existentes para a oferta 

de cursos e vagas sem aumento significativo de novas despesas com infraestrutura; 

- Abertura de novos campi em outros bairros de Salvador, definidos a partir da análi-

se de demanda por curso superior e das vagas ofertadas pela IES; 

- Reanálise e, se pertinente, reposicionamento do Unisba no mercado educacional 

de Salvador e Região Metropolitana, considerando a iminente necessidade de in-

cremento da quantidade de matrículas; 

- Credenciamento do Unisba para atuação na modalidade de educação a distância e 

de autorização de cursos da modalidade EaD com diferenciais mercadológicos, co-

mo projeto pedagógico inovador e preço; 

- Abertura de novos cursos de bacharelado, licenciatura, graduação superior em 

tecnologia e especialização, nas modalidades presencial e EaD, para a ampliação 
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do total de vagas ofertadas pela IES, atendendo a demandas do mercado profissio-

nal local; 

- Monitoramento das condições de oferta da IES, tendo em vista os parâmetros le-

gais de funcionamento de centros universitários; 

- Redimensionamento de estratégias para o incremento das taxas de ocupação de 

vagas e a fidelização dos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação lato 

sensu, nos próximos exercícios, que inclua a:  

a) (re)avaliação e atualização das propostas dos cursos, no que diz respeito ao pro-

jeto pedagógico, à carga horária total, ao turno de funcionamento, à precificação, 

aos custos operacionais e à quantidade de vagas, considerando o cenário de atua-

ção da IES neste momento; 

b) ampliação da oferta de componentes curriculares de cursos de graduação na mo-

dalidade semipresencial até o limite legal de 40% da carga horária total, seguindo os 

dispositivos legais em vigor e a tendência do mercado; 

c) oferta de cursos de extensão e pós-graduação lato sensu in company, inclusive 

para atender a demandas específicas de organizações parceiras, assim como dis-

ponibilização de cursos de extensão sazonais (de Verão e de Inverno) para estudan-

tes em férias do Unisba e outras instituições, como estratégia de divulgação da mar-

ca e atração de possíveis candidatos às vagas ofertadas; e 

d) redefinição de estratégias de comunicação e marketing e aporte de recursos para 

disseminação contínua e sistemática da marca, das atividades, dos serviços, dos 

processos seletivos, dos mecanismos de crédito estudantil, dos diferenciais instituci-

onais e da contribuição do Unisba para o desenvolvimento regional, principalmente 

por meio de campanha publicitária, ações nas mídias sociais digitais ou de assesso-

ria de imprensa e junto a influenciadores digitais. 

- Diversificação das possibilidades de financiamento estudantil pelos discentes, a 

partir da formalização de contratos com agentes privados (inclusive bancos e orga-

nizações não-governamentais) e da ampliação do contrato de adesão do novo Fies 

para atingir a população com renda familiar em várias faixas, como estratégia de 

estímulo ao ingresso e permanência no ensino superior; 

- Análise da viabilidade de criação de um crédito de financiamento próprio, para am-

pliação do acesso de estudantes ao ensino superior; 
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- Criação de programa de apadrinhamento de estudantes de baixa renda por egres-

sos do Unisba, que possam custear as taxa por prestação de serviços educacionais 

dos afilhados; e 

- Criação de um programa de estímulo ao envolvimento de docentes e técnicos na 

atração e captação de novos alunos, com previsão de contrapartida financeira e/ou 

outro benefício por ingressante. 

 

5.2.2 Responsabilidade Social (Dimensão 3)  

 

Meta prevista no PDI 2018-2022: 

 Viabilizar, de 2018 a 2022, a inclusão de estudantes de baixa renda na educação 

superior, por meio da concessão de bolsas de estudos e de financiamento estudan-

til. 

 

Ações propostas: 

- Diversificação das vias de crédito estudantil e concessão de bolsas de estudos pa-

ra inserção de estudantes de baixa renda e/ou situação de vulnerabilidade social na 

educação superior (ver propostas da dimensão anterior); 

- Divulgação estratégica das ações de responsabilidade social e ambiental realiza-

das pela IES, junto às comunidades interna e externa, utilizando canais de comuni-

cação institucionais, campanha publicitária e ações de assessoria de imprensa e 

junto a influenciadores digitais e nas redes sociais digitais; 

- Incremento do atendimento à população do Núcleo de Prática Jurídica Cosme de 

Farias e do Cejusc-Balcão de Justiça e Cidadania, a partir da interação com a co-

munidades com população de baixa renda, sem renda e/ou em situação de vulnera-

bilidade social e da participação em eventos beneficentes; 

- Ampliação, a médio prazo, da capacidade de atendimento à população nos cam-

pos de estágio, em especial, na Clínica Escola Maria Adelaide de Cicè e no Serviço 

Escola de Psicologia Stella de Faro, a partir do estabelecimento de convênio formal 

com o Sistema Único de Saúde; e 

- Intensificação das relações com os parceiros já existentes e ampliação da rede de 

compartes, para incremento do aporte de recursos financeiros, humanos e materiais 
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em ensino, iniciação à pesquisa e divulgação científica e extensão, visando o forta-

lecimento, a diversificação e a capilaridade de programas, projetos e ações (inclusi-

ve para a ampliação da oferta de bolsas de estudos, de atividades assistenciais na 

capital e no interior, do alcance do Pibic e da revista Diálogos Possíveis, e da capa-

cidade de prestação de serviços por meio de campos de estágio e de atividades ex-

tensionistas). 

 

 

5.3 POLÍTICAS ACADÊMICAS (EIXO 3)  

 

5.3.1 Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão (Dimensão 2)  

 

Meta(s) prevista(s) no PDI 2018-2022:  

 Atualizar, de 2018 a 2022, os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e 

pós-graduação lato sensu, de acordo com a legislação vigente e as tendências edu-

cacionais, assegurando a flexibilização curricular, a integração da teoria com a práti-

ca e a articulação entre atividades de ensino, extensão, e iniciação e divulgação ci-

entíficas, durante o processo formativo. 

 Diversificar, de 2018 a 2022, os espaços educativos utilizados e atualizar a meto-

dologia adotada nos cursos, tendo em vista inclusive a utilização de ferramentas 

tecnológicas, tecnologias assistivas e material didático adaptado no processo de en-

sino-aprendizagem. 

 Ofertar, até 2022, oportunidades de formação e serviços voltados à sustentabili-

dade socioambiental, às questões etnicorraciais e aos direitos humanos e de estu-

dos da Língua Brasileira de Sinais. 

 Dimensionar, de 2018 a 2022,  o sistema de avaliação da aprendizagem, conside-

rando a necessidade de formação discente e também os processos avaliativos ex-

ternos. 

 Contribuir para a formação de novos pesquisadores de áreas diversas, de 2018 a 

2022, por meio da consolidação do Programa Institucional de Iniciação Científica. 

 Diversificar autores publicados e assegurar a periodicidade semestral, a qualifica-

ção, a distribuição e a internacionalização da revista científica interdisciplinar Diálo-
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gos Possíveis, visando sua consolidação no universo acadêmico e a melhoria contí-

nua do seu conceito Qualis, de 2018 a 2022. 

 Consolidar a difusão científica, através da organização da Semana Acadêmica, de 

Eventos Internacionais e da Jornada Científica e do apoio à participação de discen-

tes e docentes em eventos científicos regionais e nacionais. 

 Fortalecer a atuação de campos de estágio próprios e da Empresa Social Júnior, 

de 2018 a 2022, por meio da prospecção do mercado, de parcerias estratégicas com 

organizações públicas e privadas e da comunicação institucional, entre outras medi-

das. 

 

Ações propostas:  

- (Re)avaliação e atualização dos projetos pedagógicos dos cursos, sob o paradigma 

da inovação e em observância das Diretrizes Curriculares Nacionais de cada área e 

do Enade, da legislação vigente, das tendências educacionais e do mundo do traba-

lho e dos custos para operacionalização, considerando: 

a) oferta de, ao menos, uma disciplina institucional de caráter internacional (Direitos 

Humanos ou Empreendedorismo, por exemplo), a ser ministrada por professor visi-

tante estrangeiro em parceria docente do Unisba, para estudantes de diferentes cur-

sos; 

b) ampliação da oferta de componentes curriculares de cursos de graduação na mo-

dalidade semipresencial até o limite legal de 40% da carga horária total, com utiliza-

ção de ambiente virtual de aprendizagem, seguindo os dispositivos legais em vigor e 

a tendência do mercado; 

c) incorporação da extensão universitária e de atividades complementares como 

componentes curriculares obrigatório para todos os cursos de graduação, conforme 

previsto pela Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 7, de 18 de dezem-

bro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior 

Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o 

Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá outras providências, e pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais de cada área; 

d) definição de componentes curriculares institucionais obrigatórios para todos os 

cursos com custo compartilhado (como Realidade Socioeconômica e Política Brasi-

leira para abordagem dos temas transversais obrigatórios; Introdução à Filosofia e 
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Ética para discussão de temas essenciais à formação humana e profissional como 

ética, respeito ao diferente e às diferenças e alteridade; Análise e Produção de Tex-

tos, Redação e Fundamentos do Trabalho Acadêmico para instrumentalização dos 

discentes; Direitos Humanos, dado ao contexto social, econômico e político; e Em-

preendedorismo, devido à caracterização do mundo do trabalho com foco nas ativi-

dades empreendedoras; Práticas Interdisciplinares I, II e III; e Trabalho de Conclu-

são de Curso I e II); 

e) definição de componentes curriculares institucionais eletivos para todos os cursos 

com custo compartilhado (como Libras); 

f) definição de componentes curriculares institucionais obrigatórios para cursos de 

áreas afins com custo compartilhado (como Gestão e Marketing, Mediação de Confli-

tos, Estatística, Anatomia I e II, Fisiologia, Neurociências, Biologia, Biofísica, Bio-

química e Farmacologia); 

g) proposta de articulação da graduação com uma segunda graduação, por meio do 

aproveitamento de estudos, ou pós-graduação lato sensu como diferencial instituci-

onal e estratégia de fidelização de alunos; e 

h) reanálise e, se necessária, redefinição de parâmetros de orientação/supervisão e 

remuneração docente relativa a trabalho de conclusão de curso e estágio supervisi-

onado; 

- Análise e, se necessário, aperfeiçoamento do sistema de avaliação de aprendiza-

gem vigente; 

- Fomento à utilização do ambiente virtual de aprendizagem e de outras ferramentas 

tecnológicas, mediante divulgação dos recursos disponíveis e do trabalho da equipe 

de suporte e treinamento/capacitação docente;  

- Realização de atividades (como workshops para troca de experiências, oficinas 

para planejamento de disciplinas etc.) para disseminação de boas práticas e da pro-

dução de docentes do Unisba, junto aos colegas, visando a replicação de modelos 

bem-sucedidos e a inclusão de textos de profissionais da IES na bibliografia dos 

componentes curriculares dos seus cursos; 

- Fomento e divulgação interna e externa, com os recursos de comunicação disponí-

veis, da produção de materiais didáticos por docentes do Unisba;  



119 
 

- Reavaliação e, se pertinente, retomada das atividades da Empresa Social Junior 

ou núcleo de atividades similar, por meio da vinculação ao conjunto de cursos de 

graduação e da gestão direta pela Coordenação de Graduação; 

- Ampliação da iniciativas de formação continuada de docentes e técnicos adminis-

trativos sobre temas transversais (relações etnicorraciais, história e cultura africana e 

afrobrasileira, meio ambiente, direitos humanos etc.), ensino a distância (semipre-

sencial), metodologias ativas, avaliação da aprendizagem, ferramentas tecnológicas, 

tecnologias assistivas, entre outros temas, e sensibilização dos professores para 

estímulo à abordagem de assuntos de relevância para a formação humana e profis-

sional e à diversificação das técnicas de ensino-aprendizagem e dos instrumentos 

de avaliação; 

- Divulgação interna, em especial, das modalidades de apoio à formação e dos crité-

rios de concessão de benefícios previstos pelo Programa de Incentivo à Formação 

Docente para ampliação da adesão; 

- Sensibilização e mobilização de professores para ampliação da adesão às ativida-

des de formação continuada, por meio de reuniões com os Núcleos Docentes Estru-

turantes e Colegiados de Curso e de missivas nos meios de comunicação disponí-

veis, inclusive nas redes sociais digitais; 

- Análise da viabilidade de vinculação da progressão funcional de docentes à partici-

pação em atividades de formação continuada; 

- Análise de adequação, atualização e complementação contínuas de equipamentos 

e demais recursos materiais atinentes às atividades de ensino, iniciação à pesquisa 

e divulgação científicas e extensão, observando as políticas destas áreas; 

- Concepção e implantação de Comitê de Ética em Pesquisa do Unisba, dentro dos 

parâmetros nacionais, para redução da dependência da Plataforma Brasil e cumpri-

mento da normativa vigente; 

- Divulgação interna e externa estratégica do Pibic e da Jornada Científica, com utili-

zação dos recursos de comunicação disponíveis na IES, para dar visibilidade à pro-

dução discente, estimular a adesão à convocação e a concorrência saudável entre 

os candidatos e fomentar a aprovação de postulantes em quantidade suficiente para 

a ocupação do volume total de bolsas de estudos ofertadas; 

- Oferta de oficina preparatória para candidatos ao processo seletivo de participantes 

do Pibic, com foco na qualificação das propostas e na redução da ociosidade de bol-
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sas por falta de projetos de estudantes pagantes (que não usufruam de outros bene-

fícios financeiros) aprovados; 

- Análise da viabilidade do estabelecimento de cota por curso proporcional à quanti-

dade de alunos matriculados no momento da seleção de participantes do Pibic, para 

garantia de envolvimento de todos os cursos em funcionamento no Programa;  

- Análise da viabilidade da ampliação da carga horária destinada à orientação de 

projetos dentro do Pibic; 

- Associação dos projetos do Pibic aos trabalhos de conclusão de curso da gradua-

ção e da pós-graduação lato sensu, fortalecendo a produção do Unisba, e a maior 

vinculação entre as atividades de ensino e iniciação à pesquisa; 

- Exigência da vinculação de estudantes bolsistas e voluntários e orientadores do 

Pibic a grupos de estudos e pesquisa, favorecendo a qualificação e o incremento da 

produção a partir da constituição de redes, entre outros benefícios; 

- Exigência de submissão de textos com resultados das pesquisas desenvolvidas no 

bojo do Pibic a comitês científicos de eventos e/ou publicações, até seis meses após 

a conclusão do projeto; 

- Desenvolvimento de mecanismos de acompanhamento da produtividade e de mo-

nitoramento das publicações originadas de investimentos da IES, contribuindo para 

a redução da subnotificação da produção, a veiculação de artigos originários de 

pesquisas institucionais sem menção ao seu nome e o desperdício de recursos com 

o financiamento de projetos inacabados;  

- Constituição e registro de grupos de pesquisa no Diretório de Grupos de Pesquisa 

do CNPq, para facilitar o acesso a financiamentos e a realização de parcerias inte-

rinstitucionais para apoio e intercâmbio técnico-científico; 

- Encaminhamento de propostas de apoio à pesquisa a agências de financiamento e 

outras organizações e participação de seleções públicas, visando a obtenção de re-

cursos para desenvolvimento de projetos; 

- Intensificação interna de critérios para o incentivo e o apoio institucional à publica-

ção de produção científica, técnica, artística e cultural e à organização e participação 

em eventos acadêmicos pelos corpos discente, docente e técnico-administrativo, 

contribuindo para a formação e o aperfeiçoamento da comunidade acadêmica, a vi-

sibilidade do trabalho de produção e divulgação de conhecimento do Unisba e o me-



121 
 

lhor desempenho da instituição em indicadores relativos à produção acadêmica, em 

processos de avaliação externa para obtenção de atos autorizativos; 

- Implementação de repositório de trabalhos científicos desenvolvidos no Unisba 

e/ou por pesquisadores vinculados à instituição; 

- Atualização de conselho editorial da revista Diálogos Possíveis com professores-

pesquisadores vinculados a redes de pesquisa nacionais e internacionais que possi-

bilitem a maior divulgação do periódico e contribuam para a qualificação da publica-

ção; 

- Ampliação da revista Diálogos Possíveis, a partir da indexação do periódico em 

bancos de trabalhos científicos reconhecidos e da vinculação de chamada de traba-

lhos em redes e grupos de pesquisas brasileiras e estrangeiras; 

- Concepção e organização de programas, projetos e atividades extensionistas fora 

dos campi da IES, como a Feira da Cidadania, descentralizando o trabalho, ampli-

ando o atendimento à população, promovendo o estreitamento das relações da IES 

com a comunidade circunvizinha e difundindo a marca institucional externamente;  

- Incremento da oferta de organização de programas, projetos e atividades extensio-

nistas autossustentáveis, mediante apoio e patrocínio de organizações parceiras 

e/ou cobrança de taxas de adesão, contribuindo para o incremento da receita do 

Unisba e, portanto, do potencial de investimento em ações beneficentes pela IES; 

- Realização de atividades extensionistas autossustentáveis in company e/ou desti-

nada ao atendimento de demandas de organizações parceiras;  

- Oferta de atividades esportivas, recreativas e de lazer para crianças, adolescentes 

e jovens em períodos de recesso escolar, visando o incremento da receita com o 

aproveitamento da estrutura instalada e a divulgação da marca e das condições de 

funcionamento do Unisba para formação de público para o futuro; 

- Aperfeiçoamento e incremento contínuo das ações para a internacionalização, por 

meio, sobretudo, de parcerias com organizações e pesquisadores estrangeiros; 

- Planejamento e execução de atividades acadêmicas em cooperação com institui-

ções que mantêm parceria com o Unisba, dentro do Programa Institucional de Inter-

nacionalização; 

- Promoção da mobilidade acadêmica com instituições que mantêm parceria com o 

Unisba, dentro do Programa Institucional de Internacionalização; e 
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- Organização de rede de apoio a estudantes, professores e técnicos administrativos 

em mobilidade acadêmica em unidades da Federação com a presença do Grupo 

Faveni, aproveitando a estrutura pertencente à organização. 

 

5.3.2 Comunicação com a Sociedade (Dimensão 4) 

 

Meta(s) prevista(s) no PDI 2018-2022:  

 Fortalecer as ações de comunicação e relacionamento da instituição com seus 

públicos interno e externo de 2018 a 2022.  

 Fortalecer a política de relacionamento, acompanhamento e formação continuada 

de egressos em 2020.  

 Promover ações de fortalecimento contínuo da marca institucional e de seus cur-

sos de 2018 a 2022. 

 

Ações propostas: 

- Atualização do plano de comunicação e marketing do Unisba, considerando o perfil 

e o cenário atual de atuação da IES, com foco na comunicação integrada envolven-

do redes sociais digitais, mídia tradicional (jornal, revista, TV e rádio), mídias alterna-

tivas e ações de marketing; 

- Desenvolvimento e implantação de um plano de prevenção e gestão de crise de 

imagem do Unisba, a partir de diagnóstico aprofundado do seu perfil e das suas ati-

vidades; 

- Ampliação do aporte financeiro para a veiculação contínua e estratégica da marca, 

das atividades, dos serviços, dos processos seletivos e das contribuições do Unisba 

para a formação de pessoas e o desenvolvimento regional, em redes sociais digitais, 

mídia tradicional, mídias alternativas e ações de marketing; 

- Produção e encaminhamento semanal de, pelo menos, um release, reportagem 

especial ou sugestão de pauta à mídia local e nacional para a veiculação gratuita de 

marca, cursos, serviços e contribuições institucionais, por meio de assessoria de 

imprensa, em reforço das demais iniciativas do composto de comunicação; 

- Realização de pesquisa para reposicionamento da IES no mercado, tendo em vista 

as constantes e recentes mudanças no contexto de atuação; 
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- Capacitação de dirigentes e gestores para lidar com a mídia e divulgar a marca, as 

atividades, os serviços, os processos seletivos e as contribuições do Unisba para a 

formação de pessoas e o desenvolvimento regional, inclusive por meio das redes 

sociais digitais; 

- Redução dos níveis de desinformação e dos ruídos de comunicação e estímulo à 

propagação das iniciativas institucionais, por meio da utilização planejada dos meios 

de comunicação interna existentes (como intranet, murais, boletim informativo); 

- Ampliação do volume de atividades acadêmicas e eventos institucionais fora dos 

campi (em associações de moradores, centros comunitários, shopping centers, es-

colas etc.), para difundir a marca, as atividades, os serviços, os processos seletivos 

e as contribuições para o desenvolvimento regional do Unisba; 

- Promoção de eventos e atividades de integração e celebrações institucionais, para 

a melhoria das relações interpessoais e da satisfação da comunidade interna com o 

Unisba;  

- Organização de atividades periódicas (como painéis) para apresentação à comuni-

dade acadêmica da missão, da visão, dos valores, da filosofia, da estrutura organi-

zacional (inclusive dos cursos, setores e comitês em funcionamento), das políticas, 

de programa e de projetos do Unisba, assim como os projetos pedagógicos dos cur-

sos, como estratégia para o estímulo à sensação de pertencimento, a maior agilida-

de nos processos e o incremento da adesão às iniciativas institucionais; 

- Intensificação e racionalização da utilização de redes sociais digitais, aplicativos de 

mensagens instantâneas e ferramentas para disponibilização de conteúdos para in-

cremento da quantidade de visualizações de comunicações da IES, de seguidores e 

de engajamento (curtidas, comentários positivos e compartilhamentos) e, por conse-

guinte, veiculação gratuita de marca, atividades, serviços, processos seletivos e con-

tribuições institucionais, por meio da criação de contas (no Tik Tok, Minus, Instagram 

Threads, WeChat, Quora, Spotify, Youtube etc.) ou reativação de fanpages (no Twit-

ter), do desenvolvimento de conteúdos específicos para cada meio, da atualização 

diária de conteúdos com post sobre assuntos de interesse do público-alvo, da cria-

ção de campanhas nestas redes, entre outras medidas;  

- Criação de contas em redes sociais digitais para os cursos de graduação, a serem 

geridas pelos coordenadores após capacitação ministrada pela equipe técnica do 

Núcleo de Comunicação e Marketing; 
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- Criação de vídeos sobre temas de interesse do público-alvo da IES (secundaristas, 

jovens universitários etc.) que se tornem virais e ajudem a disseminar a marca, os 

cursos, os serviços e as contribuições para o desenvolvimento regional do Unisba; e 

- Realização de pesquisas de mercado para melhor identificação do público-alvo e 

de suas características comportamentais. 

 

5.3.3 Política de Atendimento aos Discentes (Dimensão 9)  

 

Meta(s) prevista(s) no PDI 2018-2022: 

 Viabilizar a inclusão de estudantes de baixa renda na educação superior, por 

meio da concessão de bolsas de estudos e de financiamento estudantil, de 2018 a 

2022. 

 Fortalecer, de 2018 a 2022, iniciativas voltadas à permanência dos alunos na ins-

tituição. 

 Fortalecer, de 2018 a 2022, as políticas de assistência aos discentes, inclusive 

aqueles com deficiência, transtorno de espectro autista, altas habilidades, mobilida-

de reduzida e estrangeiros. 

 Fortalecer a Serviço de Orientação Humanística, em atenção à missão institucio-

nal de promover o desenvolvimento da ética e da formação humanista e cristã de 

2018 a 2022. 

 Assegurar a acessibilidade de pessoas com deficiência, TEA, altas habilidades 

e/ou com mobilidade reduzida, possibilitando acesso e permanência nos campi com 

segurança e autonomia de 2018 a 2022. 

 Fortalecer a política de relacionamento, acompanhamento e formação continuada 

de egressos em 2020.  

 

Ações propostas:  

- Reanálise e, se pertinente, revisão dos mecanismos de prevenção e controle da 

evasão, visando a implementação do monitoramento contínuo da execução dos pro-

jetos pedagógicos dos cursos, de rotina de diálogo com discentes para diagnóstico 

rápido de insatisfações que levem ao cancelamento de matrícula, ao abandono, ao 
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trancamento ou à transferência de curso e de medidas de intervenção como estraté-

gias de fomento à permanência na instituição; 

- Redefinição de procedimentos de trancamento e transferência de curso, com im-

plantação de atendimento individual obrigatório do estudante/pleiteante pelo Núcleo 

de Carreiras e Fidelização para identificação de causas e possível intervenção para 

reversão do quadro; 

- Adoção de mecanismos de prevenção e controle de repetência, que inclua o moni-

toramento da aprendizagem de discentes e sistemática de indicação/orientação da-

queles com dificuldades de acompanhamento das atividades e cumprimento dos 

objetivos propostos, como estratégia de fomento à permanência na IES; 

- Articulação do Centro de Apoio Multidisciplinar de Apoio Pedagógico e Psicossocial 

com o Núcleo de Assistência Social, o Núcleo de Financiamento Estudantil e o Nú-

cleo de Carreiras e Fidelização, para a manutenção da disponibilização sistemática 

de adaptação de estudos, atividades de nivelamento, orientação e acompanhamento 

de estudantes com deficiência, transtorno de espectro autista, altas habilidades, mo-

bilidade reduzida, dificuldade de aprendizagem e/ou deficiência na formação básica 

e/ou estrangeiros; 

- Incremento da divulgação estratégica dos projetos e programas de apoio e assis-

tência acadêmica e financeira aos estudantes, inclusive àqueles com necessidades 

educacionais especiais por conviver com deficiência, transtorno de espectro autista 

e/ou mobilidade, ser estrangeiro, ter lacunas na formação básica ou dificuldade de 

adaptação no ensino superior ou de aprendizagem etc., assim como das normas de 

funcionamento, para estímulo à adesão por discentes que precisam de tratamento 

diferenciado; 

- Desenvolvimento e implementação de plano de adaptação de estudos para discen-

te que, por motivação religiosa, no exercício da liberdade de consciência e de cren-

ça, precisa ausentar-se de prova ou aula programada para dia em que lhe seja ve-

dada a realização de trabalho ou estudo, pelos preceitos de sua religião; 

- Diversificação das ações do Programa de Monitoria Acadêmica, Projeto Mediado-

res de Aprendizagens, Programa Institucional de Internacionalização e Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, para ampliação do alcance destas ini-

ciativas; 
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- Ampliação da quantidade de componentes curriculares e cursos envolvidos no Pro-

jeto Mediadores de Aprendizagens e no Programa de Monitoria Acadêmica, para 

incremento destas iniciativas; 

- Diversificação das formas de financiamento estudantil, por meio da parceria com 

órgãos públicos (prefeituras, governo estadual etc.) e agentes privados que operam 

com crédito educativo, da ampliação da adesão do novo Fies e, se couber, da dis-

ponibilização de programa de financiamento próprio, para atender principalmente 

aos discentes que não se adequam ao perfil exigido pelo Fies; 

- Ampla divulgação das oportunidades de financiamento estudantil disponíveis; 

- Ampliação das ações de divulgação interna e concessão de incentivo e apoio insti-

tucional à publicação de produção científica, técnica, artística e cultural e à organi-

zação e participação em eventos acadêmicos pelos discentes; 

- Diversificação e intensificação das atividades de integralização, estímulo à espiritu-

alidade, escuta e aconselhamento organizadas pela Serviço de Orientação Huma-

nística; 

- Intensificação das ações destinadas ao acompanhamento de egressos, por meio 

da aplicação de questionários de pesquisa quantitativa com maior volume de ex-

alunos e da interlocução com profissionais do Núcleo de Carreiras e Fidelização; 

- Divulgação estratégica e contínua das iniciativas de relacionamento, acompanha-

mento e apoio a egressos de cursos diversos da IES, inclusive dos benefícios con-

cedidos (como descontos nas taxas por serviços educacionais na segunda gradua-

ção e pós-graduação lato sensu), utilizando os recursos de comunicação disponí-

veis; e 

- Fortalecimento do relacionamento e dos laços da IES com os egressos, a partir da 

criação de mecanismos de comunicação regular e do desenvolvimento de atividades 

de integração (aula da saudade, palestras etc.), entre outras medidas. 
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5.4 POLÍTICAS DE GESTÃO (EIXO 4)  

 

5.4.1 Políticas de Pessoal (Dimensão 5) 

 

Meta(s) prevista(s) no PDI 2018-2022:  

 Manter corpos docente e técnico administrativo de excelência, em consonância 

com os parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor no País, através da im-

plementação de políticas de formação continuada, da oferta de apoio tecnológico e 

da valorização dos profissionais. 

 Desenvolver um sistema de avaliação de desempenho de docentes, gestores e 

profissionais do corpo técnico-administrativo das unidades acadêmicas e administra-

tivas, considerando inclusive o cumprimento do Plano de Desenvolvimento Instituci-

onal, do Plano de Gestão, do Plano de Ações Institucional semestral, do Regimento 

Institucional, de normas institucionais e das demandas de órgãos oficiais atinentes à 

regulação, avaliação e supervisão até 2022. 

 

Ações propostas: 

- Disponibilização oportunidades de formação continuada para docentes a distância, 

com utilização do ambiente virtual de aprendizagem; 

- Ampliação do volume da oferta e/ou divulgação de atividades de formação, capaci-

tação, atualização, aperfeiçoamento e especialização do corpo técnico-

administrativo, inclusive através de parcerias entre o Núcleo de Recursos Humanos, 

a Coordenação de Pós-graduação e Extensão e os cursos de graduação e pós-

graduação lato sensu; 

- Intensificação do trabalho de sensibilização e mobilização dos corpos docente e 

técnico-administrativo para adesão aos projetos e programas de formação continua-

da e incentivo e apoio à produção e divulgação artística, cultural, científica e técnica 

e à organização e participação em eventos acadêmicos, por meio de reuniões pre-

senciais, seminários e divulgação nos meios de comunicação disponíveis; 

- Organização de atividades e/ou material informativo de promoção da saúde e qua-

lidade de vida (como palestras, oficinas e panfletagem) para docentes e técnicos 

administrativos;  
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- Intensificação das ações para divulgação, junto aos colaboradores, de benefícios 

concedidos pela IES aos docentes e técnicos administrativos, dos planos de carreira 

e de políticas, programas e projetos de formação continuada e também de incentivo 

e apoio institucional à publicação de produção científica, técnica, artística e cultural e 

à organização e participação em eventos acadêmicos, utilizando-se os recursos de 

comunicação disponíveis ou de reuniões, visando a conscientização quanto aos 

seus direitos, a motivação e a qualificação dos profissionais, assim como o incre-

mento da produção e divulgação científicas do Unisba; e 

- Atualização e distribuição do Manual do Professor com informações pertinentes ao 

exercício da docência na IES, assim como os direitos, deveres, procedimentos e re-

gulamentos, possibilitando uma comunicação sem ruídos com o corpo docente. 

 

5.4.2 Estrutura Organizacional e Gestão (Dimensão 6)  

 

Meta(s) prevista(s) no PDI 2018-2022:  

 Fortalecer continuamente, até 2022, o princípio da gestão democrática na IES, 

assegurando a existência de órgãos colegiados com participação de representantes 

dos mais diversos segmentos da comunidade. 

 Fomentar, até 2022, a (re)constituição de diretórios e centros acadêmicos nos 

cursos, para melhor interlocução da Reitoria e dos gestores com a comunidade dis-

cente. 

 Implantar um sistema de gestão institucional de qualidade até 2022. 

 Atualizar e automatizar gradativamente, até 2022, os processos acadêmicos e 

administrativos (requerimentos de alunos, matrícula, emissão de documentos sim-

ples etc.), objetivando a melhoria da produtividade, a eficiência e a satisfação da 

comunidade. 

 Fortalecer continuamente, até 2022, os processos e procedimentos de autoavali-

ação institucional, melhorar o desempenho institucional e de cursos em processos 

avaliativos externos, e articular os resultados da avaliação interna e externa com o 

planejamento institucional, buscando atender demandas da comunidade e ao que 

preconiza a legislação vigente; 

 Fortalecer, de 2018 a 2022, os mecanismos de diagnósticos e acompanhamento 

do cumprimento das metas constantes nos documentos institucionais existentes; 
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 Garantir, de 2018 a 2022, a segurança de documentos e informações, mediante o 

fortalecimento da política de manutenção e guarda de documentos e a digitalização 

do acervo acadêmico, em atenção à legislação vigente. 

 

Ações propostas: 

- Implementação de medidas para a efetivação da transição entre entidades mante-

nedoras com prevenção de riscos ao funcionamento regular da IES, como o protoco-

lo e o acompanhamento do processo de transferência de mantença no MEC, o re-

crutamento, a contratação e a capacitação de pessoal, a repactuação de convê-

nios/acordos/contratos com unidades concedentes de estágio, instituições ligadas ao 

Programa Institucional de Internacionalização e demais parceiros acadêmicos e co-

merciais, e o recredenciamento de campos de estágio em conselhos de classe e na 

Ordem dos Advogados do Brasil; 

- Manutenção do estímulo à criação de novos centros/diretórios acadêmicos, para 

ampliação da participação dos estudantes na gestão institucional; 

- Desenvolvimento e implantação de sistemas de gerenciamento remoto de requeri-

mentos de discentes, docentes, técnicos administrativos e outros membros da co-

munidade acadêmica; de matrícula acadêmica e financeira remota; e de emissão de 

documentos simples como atestado de matrícula, boletim e histórico escolar; 

- Reorganização administrativa com a otimização da força de trabalho, das instala-

ções físicas e dos equipamentos disponíveis, por meio da articulação das ações de 

cursos e setores, da junção de departamentos e da redefinição de perfis e atribui-

ções da equipe profissional, entre outras medidas, para atenuar ou, se possível, sa-

nar a subutilização dos recursos humanos e materiais e o desperdício; 

- Reforço da socialização da missão, da visão, dos valores, da filosofia, da proposta 

pedagógica, de programas e projetos institucionais e também de normas, rotinas e 

procedimentos de cursos, setores e comissões, junto aos estudantes e docentes 

vinculados ao Unisba, através dos recursos de comunicação disponíveis, inclusive 

do Manual do Aluno e do Manual do Professor; 

- Ampliação da divulgação estratégica e contínua de políticas institucionais (como as 

de ensino, iniciação à pesquisa e divulgação científica e extensão; de promoção da 

inclusão educacional de pessoas com deficiência; de pessoal; de aquisição e manu-
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tenção de equipamentos e predial), planos estratégicos e operacionais institucionais 

e mecanismos de interação com os dirigentes e gestores para possibilitar a melhor 

apropriação de tais informações pela comunidade acadêmica;  

- Intensificação das ações de divulgação estratégica e contínua de normas, proces-

sos e procedimentos administrativos e acadêmicos de cursos, setores e comissões 

(em especial, aqueles relativos à proposição, análise de necessidade e viabilidade e 

execução de propostas de construção, manutenção predial corretiva e preventiva, 

aquisição e manutenção de mobiliários, equipamentos e materiais, e aquisição de 

obras para acervo bibliográfico e de periódicos), utilizando os recursos de comunica-

ção já existentes e, se necessário, reuniões; 

- Implantação gradativa da cultura de registro documental das atividades de ensino, 

produção e difusão de conhecimentos, extensão e gestão realizadas pelo Unisba e, 

também, da coleta, da sistematização, da catalogação, do arquivamento e do uso da 

documentação institucional, contendo a informalidade, assegurando a segurança de 

dados e possibilitando a preservação da memória e a tomada de decisões no futuro 

a partir das experiências da instituição; 

- Finalização do processo de digitalização do acervo acadêmico e de emissão e re-

gistro do diploma digital, em cumprimento de legislação vigente; e 

- Intensificação de ações para a disseminação e implantação das políticas institucio-

nais de Proteção de Dados Pessoais e de Segurança de Dados, inclusive por meio 

da oferta de cursos e oficinas para colaboradores. 

 

5.4.3 Sustentabilidade Financeira (Dimensão 10) 

 

Meta(s) prevista(s) no PDI 2018-2022: 

 Aprimorar, de 2018 a 2022, a os sistemas de arrecadação e controle de custos 

para manutenção da sustentabilidade financeira. 

 Estimular parcerias com organizações públicas e privadas, até 2022, visando o 

financiamento de iniciativas institucionais de ensino, iniciação e divulgação científi-

cas e extensão. 

 Diversificar as fontes de receita até 2022. 
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 Fortalecer a política de atração, captação e fidelização de alunos para os cursos 

de graduação e de pós-graduação lato sensu ofertado, de 2018 a 2022. 

 Fortalecer a política de precificação de cursos de graduação, pós-graduação lato 

sensu e extensão ofertados, considerando as condições de oferta da instituição, a 

concorrência e a conjuntura educacional e econômica  até 2022. 

 Analisar continuamente, de 2018 a 2022, o enquadramento institucional quanto à 

sua condição de filantropia, diante da legislação vigente, do cenário educacional e 

da conjuntura econômica brasileira. 

 

Ações propostas: 

- Elaboração e execução de plano para atração e fidelização de estudantes de gra-

duação e pós-graduação lato sensu e participantes de atividades extensionistas, vi-

sando o incremento das taxas de ocupação das vagas e a contenção da evasão, 

que inclua:  

a) o (re)dimensionamento de projetos pedagógicos e das normas de funcionamento 

dos cursos, à luz das demandas e necessidades do mundo do trabalho e da dispo-

nibilidade de tempo para o estudo pelos estudantes;  

b) a precificação de acordo com as práticas do mercado; e  

c) a ampliação das oportunidades de financiamento estudantil; 

- Capacitação de dirigentes e de gestores de cursos, comitês e setores na área de 

gestão financeira; 

- Ampliação da oferta de programas, projetos e atividades extensionistas autossus-

tentáveis (ver item específico); 

- Projeção e implementação de cursos de pós-graduação lato sensu e atividades 

extensionistas autossustentáveis in company e/ou destinadas ao atendimento de 

demandas específicas de organizações parceiras;  

- Diversificação das formas de financiamento de taxas por prestação de serviços 

educacionais (ver item específico); 

- Intensificação do processo de diversificação das fontes de renda da IES, por meio 

da captação de patrocínio e subsídios para projetos de ensino, pesquisa e extensão, 

da prestação de serviços remunerados a terceiros nas áreas de educação e afins, 

da alocação de espaço físico e equipamentos para terceiros etc., evitando a depen-
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dência quase exclusiva do pagamento de taxa por prestação de serviços educacio-

nais pelos estudantes e de eventual imunidade fiscal; 

- Designação de profissional para desenvolvimento de projetos para captação de 

recursos e inovação; 

- Desenvolvimento de serviços a serem prestados por laboratórios didáticos especia-

lizados e campos de estágio, nos períodos de inatividade (recessos acadêmicos, 

finais de semana e contraturno das aulas), para redução da ociosidade da estrutura 

disponível e diluição dos custos operacionais; 

- Locação ou arrendamento de imóveis inativos ou subutilizados e também de espa-

ços físicos dos campi (cine, Sala Maria Alice, salas de aula, laboratórios etc.) e equi-

pamentos, nos períodos de inatividade (recessos acadêmicos, finais de semana e 

contraturno das aulas), para evitar a ociosidade e diluir os custos operacionais, re-

duzindo as despesas gerais da IES; 

- Intensificação das relações com os parceiros já existentes e ampliação da rede de 

compartes para a obtenção de financiamento, patrocínio e apoio (mediante aporte 

de recursos financeiros, humanos e materiais por terceiros) para a realização de ati-

vidades de ensino, iniciação à pesquisa e divulgação científicas e extensão autos-

sustentáveis; 

- Desenvolvimento de projetos para atração de parceiros nas iniciativas pública e 

privada, visando a captação de recursos para realização de atividades acadêmicas 

(como eventos, cursos, produção e publicação científicas) e prestação de serviços 

especializados (consultoria, assessoria técnica, análise em laboratórios etc.), melho-

ria e ampliação da estrutura física, e incremento das ações voltadas à formação de 

pessoal; 

- Submissão de propostas institucionais em processos seletivos, concursos, concor-

rências públicas e prêmios promovidos por agentes públicos e privados, objetivando 

a atração de recursos financeiros, humanos e materiais para a ampliação e o forta-

lecimento da oferta de atividades de ensino, iniciação à pesquisa e divulgação cientí-

ficas e extensão autossustentáveis e a concessão de financiamento estudantil, bol-

sas de estudos e descontos nas taxa por prestação de serviços educacionais a pes-

soas de baixo poder aquisitivo ou sem renda;  
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- Manutenção do processo de racionalização de despesas, com a definição de crité-

rios para a alocação de recursos financeiros e estabelecimento de prioridade de gas-

to e investimento; 

- Otimização dos recursos humanos disponíveis, mediante o redimensionamento 

administrativo de departamentos e equipes técnicas da IES, a redefinição de carga 

horária de trabalho e sistema de contratação de profissionais, considerando a de-

manda real de cursos, setores e comissão, e a determinação da abertura de turmas 

autossustentáveis, entre outras medidas; 

- Análise sistemática de contratos de prestadores de serviços (fornecimento de 

energia, telefonia, sistema de impressão, manutenção de sistema de ar condiciona-

do, manutenção predial, atendimento médico de urgência etc.), tendo em vista a re-

pactuação dos termos para adequação à realidade atual e a redução dos custos; 

- Acompanhamento sistemático da prestação de serviços por terceiros (fornecimento 

de energia, telefonia, sistema de impressão, manutenção de sistema de ar condicio-

nado, manutenção predial, atendimento médico de urgência etc.), para garantia do 

atendimento satisfatório e aplicação de sanções cabíveis nos casos de inobservân-

cia de cláusulas contratuais;  

- Análise da viabilidade técnica e financeira para a instalação de sistema de energia 

solar, em substituição à energia elétrica, para redução de custos com insumos; 

- Instalação de novos mecanismos de controle de consumo e desenvolvimento de 

campanhas de conscientização contra o desperdício de materiais de expediente 

(papel sulfite, toner de impressora, material de limpeza etc.), telefonia, energia elétri-

ca e água, entre outros insumos; e 

- Ampliação dos investimentos para a adoção gradativa da perspectiva dos “5 R” do 

desenvolvimento sustentável (Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reaproveitar e Reci-

clar), com consumo restrito apenas a produtos e serviços efetivamente essenciais 

para o trabalho e reaproveitamento, reutilização e reciclagem de materiais, equipa-

mentos e mobiliários. 
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5.5 INFRAESTRUTURA FÍSICA (EIXO 5)  

 

5.5.1 Infraestrutura Física (Dimensão 7)  

 

Meta(s) prevista(s) no PDI 2018-2022:  

 Assegurar a acessibilidade de pessoas com deficiência, transtorno de espectro 

autista, altas habilidades e/ou mobilidade reduzida, possibilitando seu acesso e sua 

permanência nos campi com segurança e autonomia de 2018 a 2022;. 

 Assegurar a existência de condições adequadas de prevenção e combate ao in-

cêndio no âmbito do Unisba de 2019 a 2022. 

 Atualizar e expandir o acervo bibliográfico e de periódicos, considerando as ne-

cessidades pedagógicas e a expansão institucional de 2018 a 2022. 

 Implantar até 2022, um repositório institucional on-line para disseminação livre e 

gratuita da produção científica, artística, cultural e tecnológica dos corpos discente, 

docente e técnico-administrativo, visando a maximização da utilização do acervo e a 

preservação da memória da instituição. 

 Promover, de 2018 a 2022, a atualização do parque tecnológico institucional, de 

equipamentos especializados e de mobiliários e a melhoria contínua do acesso à 

rede wi-fi. 

 Executar, de 2018 a 2022, a manutenção predial e de equipamentos e mobiliários 

preventiva e corretiva, com base em diagnóstico e análise das demandas, no con-

texto financeiro e na conjuntura em que a IES está inserida e em observância das 

normas vigentes dos órgãos fiscalizadores. 

 Fortalece, de 2019 a 2022, o sistema de segurança nos campi, por meio da utili-

zação de recursos humanos e materiais institucionais e da interação com órgãos 

públicos. 

 Reestruturar, em 2020, os serviços de impressão, fotocópia e escaneamento e 

implementar serviços de encadernação e plastificação nos campi. 

 Assegurar, de 2018 a 2022, a qualidade dos serviços e produtos de alimentação 

ofertados nos campi, através do acompanhamento da atuação de prestadores de 

serviços parceiros. 

 Ampliar, até 2020, o espaço físico destinado à Biblioteca, considerando as neces-

sidades pedagógicas e a expansão institucional. 
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Ações propostas:  

- Desenvolvimento e implementação de plano de (re)qualificação gradativa da estru-

tura disponível para atividades administrativas e acadêmicas presenciais, conside-

rando a falta de utilização de espaços, mobiliários e equipamentos durante a fase 

mais aguda e restritiva da pandemia; 

- Manutenção da implantação gradativa do projeto atualização do parque tecnológico 

dos campi, sobretudo, de laboratórios de informática, salas de navegação e salas de 

aula, a partir de locação, compra ou arrendamento de equipamentos de acordo com 

a realidade financeira da IES, visando a oferta de condições para implementação 

das atividades de ensino, iniciação à pesquisa, divulgação científica e extensão e o 

cumprimento de padrões de qualidade exigidos em processos avaliativos; 

- Análise da necessidade e viabilidade de ampliação da velocidade da internet dis-

ponibilizada via rede wi-fi; 

- Reanálise das normas para acesso à internet pela comunidade interna e, se perti-

nente, suspensão de parte das restrições para navegação em atividades acadêmi-

cas; 

- Complementação e/ou atualização gradativa de laboratórios didáticos especializa-

dos – em especial, aqueles da área de comunicação –, a partir de locação, compra 

ou arrendamento de equipamentos de acordo com a realidade financeira da IES, 

para a garantia de condições satisfatórias de funcionamento e o cumprimento de 

padrões de qualidade exigidos em processos avaliativos; 

- Reimplantação de serviços da cantina; 

- Reavaliação do funcionamento do sistema e do fornecedor de serviços de impres-

são, escaneamento e fotocópia, inclusive de materiais didáticos, tendo em vista a 

promoção constante da melhoria do trabalho; 

- Reavaliação da possibilidade de contratação de prestador de serviços de encader-

nação; 

- Ampliação de sistema de monitoramento de entrada, circulação e saída dos campi 

por câmeras de filmagem; 

- Desenvolvimento de sistemas para automação de serviços, como lançamento, aná-

lise e acompanhamento de requerimentos de estudantes on-line e matrícula acadê-
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mica e financeira, e emissão e registro de diplomas e certificados (ver item específi-

co);  

- Ampliação do espaço físico da Biblioteca para guarda do acervo e acolhimento de 

usuários em estudo, em caso de crescimento da ocupação de vagas ofertadas em 

cursos de graduação e pós-graduação lato sensu;  

- Redimensionamento da ocupação de unidades prediais, em caso de incremento da 

oferta de cursos, vagas e quantidade de alunos; e 

- Reanálise da instalação de um novo campus, considerando a conjuntura educacio-

nal atual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Ciente da relevância do diagnóstico institucional para a tomada de decisões e o pla-

nejamento seguro, eficiente e eficaz, o Centro Universitário Social da Bahia, por 

meio da sua Comissão Própria de Avaliação, implementou processo de autoavalia-

ção institucional e de cursos no ano de 2021, em conformidade com Projeto de Au-

toavaliação Institucional e de Cursos e em observância das disposições da Lei nº 

10.861/2004, que institui o Sinaes, regulamentada pela Portaria Ministerial nº 

2051/2004, entre outros instrumentos legais. 

Com este intento, a Instituição fez pesquisas quantitativa e qualitativa, ao longo do 

ano, seguindo metodologia que incluiu aplicação de questionários, a realização de 

grupos focais e a análise de documentos. No percurso, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2018-2022 serviu como importante referência para análise dos dados 

coletados e registrados no presente Relatório, a ser remetido ao Ministério da Edu-

cação e socializado com a comunidade acadêmica. 

No estudo empreendido em 2021, a CPA, por um lado, identificou pontos fortes e 

potencialidades para a consolidação e a expansão institucional no mercado regional, 

nos próximos anos, como a autonomia universitária garantida com o credenciamento 

da IES como centro universitário; a tramitação do processo de credenciamento insti-

tucional para oferta de cursos de educação a distância; a regularização da Institui-

ção e dos seus cursos frente ao MEC e outros órgãos oficiais; a existência de planos 

para expansão da oferta de cursos; a filiação a um grupo educacional com forte in-

serção nacional e expertise na área de educação superior; e as condições gerais de 

funcionamento (organização didático-pedagógica, corpo docente, e infraestrutura e 

serviços) satisfatórias. 

Por outro lado, o comitê constatou demandas para o aprimoramento do trabalho e a 

superação de eventuais ameaças, sobretudo, aquelas associadas à conjuntura des-

favorável de atuação das organizações de educação superior. Sobressaem a im-

plementação de ações mais efetivas para a ampliação da ocupação das vagas já 

ofertadas e fidelização dos alunos, tendo em vista que a quantidade de matrículas 

esteve aquém do esperado; a continuidade dos processos de diversificação das fon-
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tes de renda e redução das despesas; a manutenção do investimento na atualização 

gradativa do parque tecnológico, entre outras. 

À luz dos dados coletados e das análises formuladas, a CPA concluiu que o Unisba 

buscou manter suas atividades de ensino de graduação e pós-graduação lato sensu, 

iniciação à pesquisa, divulgação científica, extensão e gestão participativa e susten-

tável e cumprir o disposto no PDI 2018-2022, pautando suas decisões e seu plane-

jamento nas mais recentes avaliações internas e externas às quais foi submetido, 

nas normas internas e na legislação brasileira em vigor.  

Comprometido com a missão, a visão, os valores, os objetivos, a filosofia e as mis-

sões institucionais, o Centro Universitário, na visão do comitê, envidou esforços para 

sua adaptação ao atual contexto de acirrada concorrência entre instituições, redução 

da oferta de crédito educativo e bolsas de estudos pelo Poder Público, instabilidade 

política econômica e crise sanitária com repercussão em vários ramos, inclusive na 

educação. O trabalho empreendido culminou com o anúncio da transferência de 

mantença, em novembro. 

Assim, sustentada em dados originários da pesquisa de autoavaliação institucional e 

de cursos, a Comissão Própria de Avaliação considerou que o Unisba, em trabalho 

diuturno, cumpriu sua missão constituída historicamente, de “contribuir para a forma-

ção humana e cidadã, através da busca de excelência em práticas educacionais 

com cordialidade e equidade para a transformação social”. 
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ANEXO 1 – INSTRUMENTOS DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DE 

CURSOS (PESQUISA PARCIAL – JUNHO/2021) 
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QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE DO ENSINO REMOTO E DA RETOMADA GRADATIVA DAS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 
PROFESSORES 

 
Prezado(a) professor(a), 
 
Comprometido com a excelência acadêmica e a segurança de toda a comunidade interna, o Centro 
Universitário Social da Bahia – Unisba busca informações para aperfeiçoar suas práticas e planejar o 
próximo semestre letivo, de acordo com a realidade. O(A) sr(a). pode colaborar conosco, responden-
do esta pesquisa sobre a situação atual, em apenas cinco minutos. 
Contribua para o aprimoramento da nossa atuação para o bem-comum.  
Agradecemos sua adesão. 
 
Saudações, 
 
Coordenação de Planejamento e Avaliação, Comissão Própria de Avaliação e Núcleo de Carreiras e 
Fidelização 
 
 
1. O(A) sr(a). atualmente está vinculado a qual(quais) curso(s)? 
(   ) Administração (bacharelado) 
(   ) Comunicação Social/Publicidade e Propaganda (bacharelado) 
(   ) Direito (bacharelado) 
(   ) Educação Física (bacharelado) 
(   ) Educação Física (licenciatura) 
(   ) Enfermagem (bacharelado) 
(   ) Fisioterapia (bacharelado) 
(   ) Jornalismo (bacharelado) 
(   ) Psicologia (bacharelado)(   ) Biomecânica Funcional do Movimento Clínica e Esportiva (especiali-
zação) 
(   ) Terapia Manual Aplicada à Posturologia e Ortopedia (especialização) 
(   ) Engenharia Clínica (especialização) 
(   ) Fisioterapia Hospitalar com Ênfase em Terapia Intensiva (especialização) 
(   ) Fisioterapia Pediátrica e Neonatal (especialização) 
(   ) Fisioterapia Neurofuncional (especialização) 
(   ) Enfermagem  Obstétrica e Neonatologia (especialização) 
(   ) Enfermagem em Emergência e UTI (especialização) 
(   ) Processos Educacionais Interativos e Culturas Digitais (especialização) 
(   ) Outro 
 
2. O(A) sr(a). atualmente atua em quantas instituições (educacionais ou não)? 
(   ) Somente no Unisba 
(   ) No Unisba e mais uma 
(   ) No Unisba e mais duas 
(   ) No Unisba e mais três 
(   ) No Unisba e mais quatro 
 
3. Como habitualmente ocorre seu deslocamento para o Unisba? 
(   ) Veículo próprio 
(   ) Veículo do sistema de transporte coletivo (ônibus, van, metrô) 
(   ) Veículo de aplicativo ou táxi 
(   ) Veículo do sistema de transporte escolar 
(   ) Não utiliza meio de transporte 
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4. O(A) sr(a). faz parte do grupo de risco de Covid-19? (   ) Sim    (   ) Não 
4.1. Se sim, a qual/quais subgrupo(s) o(a) sr(a). pertence? 
(   ) Pessoas com idade igual e superior a 60 anos 
(   ) Gestantes 
(   ) Pacientes com diabetes 
(   ) Pacientes com hipertensão arterial e/ou cardíacos 
(   ) Pessoas com obesidade mórbida 
(   ) Pessoas com imunodeficiência  
(   ) Pessoas que fizeram transplante de qualquer órgão 
(   ) Pacientes em uso contínuo de corticoides 
(   ) Pacientes oncológicos 
(   ) Pessoas nefropatas 
(   ) Pessoas pneumopatas  
(   ) Pessoas reumáticas 
(   ) Pessoas em recuperação pós-cirúrgica 
(   ) Portadores de outras comorbidades associadas à Covid-19 
(   ) Pessoas com indicação médica de risco de contágio do novo coronavírus 
(   ) Responsáveis pelo cuidado de pessoa com suspeita ou confirmação de diagnóstico de Covid-19 
ou de vulneráveis 
(   ) A questão não se aplica 
 
5. O(A) sr(a). convive, em sua residência, com alguém de grupo de risco de Covid-19? (   ) Sim    
(   ) Não 
 
6. O(A) sr(a). já está vacinado contra a Covid-19? (   ) Sim    (   ) Não 
6.1. Se sim, qual é o estágio da sua imunização?  
(   ) Completo    
(   ) Incompleto, porque falta tomar uma dose 
(   ) A questão não se aplica 
 
7. O(A) sr(a). apresenta algum quadro psicológico ou psiquiátrico decorrente da pandemia de 
Covid-19 ou agravado por ela? (   ) Sim    (   ) Não 
7.1. Se sim, o que o(a) sr(a). apresenta?  
(   ) Ansiedade 
(   ) Síndrome do pânico 
(   ) Depressão 
(   ) Transtorno obsessivo compulsivo (TOC) 
(   ) Outro 
(   ) A questão não se aplica 
 
7.2. Se sim, o(a) sr(a). passa por acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico? (   ) Sim    (   ) 
Não     (   ) A questão não se aplica 
 
8. O(A) sr(a). sofreu algum abalo decorrente da pandemia, que possa influenciar no seu de-
sempenho? (   ) Sim    (   ) Não 
8.1 Se sim, por qual abalo o(a) sr(a). passou? 
(   ) Adoecimento por Covid-19 do(a) próprio(a) docente 
(   ) Adoecimento por Covid-19 de parente 
(   ) Morte de familiar, vizinho ou amigo próximo 
(   ) Desemprego em família 
(   ) Redução da renda familiar 
(   ) Violência doméstica 
(   ) Outro _____________________ 
(   ) A questão não se aplica 
 
9. No que se refere ao seu trabalho, como o(a) sr(a). avalia os recursos tecnológicos utilizados 
para as aulas e demais atividades acadêmicas em 2021.1? 
(   ) Atendem totalmente às demandas 
(   ) Atendem parcialmente às demandas 
(   ) Atendem precariamente às demandas 
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(   ) Não atendem às demandas 
 
10. Como o(a) sr(a). avalia o aproveitamento das aulas e demais atividades acadêmicas em 
2021.1 pelos discentes, em uma escala de 5 (excelente) a 1 (péssimo)? 
(   ) 5 
(   ) 4 
(   ) 3 
(   ) 2 
(   ) 1 
 
11. O(A) sr(a).  já se sente seguro para a realização de todas as atividades acadêmicas (inclu-
sive aulas) presenciais, a partir do mês de julho? (   ) Sim    (   ) Não  
 
Obrigada pela colaboração! 
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QUESTIONÁRIO PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 
ESTUDANTES 

 
 
Prezado(a) estudante, 
 
Comprometido com a excelência acadêmica e a segurança de toda a comunidade interna, o Centro 
Universitário Social da Bahia – Unisba busca informações para aperfeiçoar suas práticas e planejar o 
próximo semestre letivo, de acordo com a realidade. O(A) sr(a). pode colaborar conosco, responden-
do esta pesquisa sobre a situação atual, em apenas cinco minutos. 
Contribua para o aprimoramento da nossa atuação para o bem-comum.  
Agradecemos sua adesão. 
 
Saudações, 
 
Coordenação de Planejamento e Avaliação, Comissão Própria de Avaliação e Núcleo de Carreiras e 
Fidelização 
 
 
1. O(A) sr(a). está matriculado(a) em qual curso? 
(   ) Administração (bacharelado) 
(   ) Comunicação Social/Publicidade e Propaganda (bacharelado) 
(   ) Direito (bacharelado) 
(   ) Educação Física (bacharelado) 
(   ) Educação Física (licenciatura) 
(   ) Enfermagem (bacharelado) 
(   ) Fisioterapia (bacharelado) 
(   ) Jornalismo (bacharelado) 
(   ) Psicologia (bacharelado) 
(   ) Biomecânica Funcional do Movimento Clínica e Esportiva (especialização) 
(   ) Terapia Manual Aplicada à Posturologia e Ortopedia (especialização) 
(   ) Engenharia Clínica (especialização) 
(   ) Fisioterapia Hospitalar com Ênfase em Terapia Intensiva (especialização) 
(   ) Fisioterapia Pediátrica e Neonatal (especialização) 
(   ) Fisioterapia Neurofuncional (especialização) 
(   ) Enfermagem  Obstétrica e Neonatologia (especialização) 
(   ) Enfermagem em Emergência e UTI (especialização) 
(   ) Processos Educacionais Interativos e Culturas Digitais (especialização) 
(   ) Outro 
 
2. A maior parte das suas aulas e demais atividades acadêmicas em 2021.1 ocorre em qual 
regime?  
(   ) Regime exclusivamente remoto    
(   ) Regime exclusivamente presencial 
(   ) Regime híbrido, com atividades presenciais e remotas 
 
3. Como o(a) sr(a). avalia o regime de ensino remoto adotado pelo Unisba para contingencia-
mento dos efeitos da pandemia de Covid-19? 
(   ) Atende totalmente às necessidades e demandas dos estudantes, considerando as limitações 
importas pela pandemia 
(   ) Atende parcialmente às necessidades e demandas dos estudantes, considerando as limitações 
importas pela pandemia 
(   ) Atende precariamente às necessidades e demandas dos estudantes, considerando as limitações 
importas pela pandemia 
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(   ) Não atende às necessidades e demandas dos estudantes, considerando as limitações importas 
pela pandemia 
 
4. Considerando uma escala de 5 (excelente) a 1 (péssimo), como o(a) sr(a). avalia o ensino 
remoto quanto ao/à/aos/às... 
4.1 Metodologia adotada pelos professores? (   ) 5     (   ) 4     (   ) 3     (   ) 2     (   ) 1     (   ) Não sei         
4.2 Frequência das aulas em tempo real? (   ) 5     (   ) 4     (   ) 3     (   ) 2     (   ) 1     (   ) Não sei         
4.3 Volume de atividades exigidas dos estudantes? (   ) 5     (   ) 4     (   ) 3     (   ) 2     (   ) 1     (   ) 
Não sei         
4.4 Interatividade dos estudantes com os professores? (   ) 5     (   ) 4     (   ) 3     (   ) 2     (   ) 1     
(   ) Não sei         
4.5 Sistema de avaliação da aprendizagem dos estudantes? (   ) 5     (   ) 4     (   ) 3     (   ) 2     (   ) 
1     (   ) Não sei         
4.6 Meios e tecnologias disponibilizados para as aulas e atividades remotas (portal acadêmico 
e campus virtual)? (   ) 5     (   ) 4     (   ) 3     (   ) 2     (   ) 1     (   ) Não sei         
4.7 Materiais didáticos disponibilizados pelos professores? (   ) 5     (   ) 4     (   ) 3     (   ) 2     (   ) 
1     (   ) Não sei         
 
5. Como o(a) sr(a). avalia seu aproveitamento das aulas e demais atividades acadêmicas remo-
tas até agora, em uma escala de 5 (excelente) a 1 (péssimo)? 
(   ) 5     (   ) 4     (   ) 3     (   ) 2     (   ) 1     (   ) Não sei         
 
6. Qual é a principal vantagem da realização de aulas e outras atividades remotas neste mo-
mento, além da oportunidade de manter o distanciamento físico para a prevenção da Covid-
19? 
(   ) Comodidade, por permitir o estudo em casa 
(   ) Flexibilização dos horários para estudo, possibilitando a conciliação do curso com outras ativida-
des 
(   ) Adoção de uma nova metodologia de ensino que facilita a aprendizagem 
(   ) Utilização de novos recursos tecnológicos e materiais didáticos que facilitam a aprendizagem 
(   ) Flexibilização das exigências das disciplinas, facilitando a aprovação  
(   ) Flexibilização das exigências dos estágios, facilitando a aprovação  
(   ) Outro  
 
7. Qual é a sua principal dificuldade para acompanhar as aulas e demais atividades remotas? 
(   ) Acesso à internet em casa 
(   ) Manuseio dos equipamentos tecnológicos utilizados (computador, smartphone etc.) 
(   ) Acesso a login e senha do portal acadêmico ou campus virtual 
(   ) Falha técnica do campus virtual e/ou portal acadêmico 
(   ) Falha do suporte técnico para correção de falha do campus virtual e/ou portal acadêmico 
(   ) Comunicação/interação com o professor 
(   ) Comunicação/interação com os colegas 
(   ) Grande volume de atividades solicitadas pelo professor 
(   ) Adaptação à rotina de estudo remoto, sem contato presencial com o professor e os colegas 
(   ) Intensificação da rotina de trabalho, por causa da pandemia 
(   ) Organização de tempo pessoal 
(   ) Adaptação à nova rotina da vida, com mudanças decorrentes da pandemia 
(   ) Tensão, medo e questões psicológicas ou psiquiátricas surgidas ou intensificadas na pandemia 
(   ) Adequação de ambiente de estudo em casa 
(   ) Outro 
 
8. O(A) sr(a). já está vacinado contra a Covid-19? (   ) Sim    (   ) Não 
8.1. Se sim, qual é o estágio da sua imunização?  
(   ) Completo    
(   ) Incompleto, porque falta tomar uma dose 
(   ) A questão não se aplica 
 
9. O(A) sr(a).  já se sente seguro para a realização de todas as aulas e demais atividades aca-
dêmicas presenciais, a partir do mês de julho? (   ) Sim    (   ) Não 
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QUESTIONÁRIO PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 
 
Prezado(a) colaborador(a) e prestador(a) de serviço, 
 
Comprometido com a excelência acadêmica e a segurança de toda a comunidade interna, o Centro 
Universitário Social da Bahia – Unisba busca informações para aperfeiçoar suas práticas e planejar o 
próximo semestre letivo, de acordo com a realidade. O(A) sr(a). pode colaborar conosco, responden-
do esta pesquisa sobre a situação atual, em apenas cinco minutos. 
Contribua para o aprimoramento da nossa atuação para o bem-comum.  
Agradecemos sua adesão. 
 
Saudações, 
 
Coordenação de Planejamento e Avaliação, Comissão Própria de Avaliação e Núcleo de Carreiras e 
Fidelização 
 
 
1. Em qual setor o(a) sr(a). atua? 
(   ) Biblioteca 
(   ) Cejusc-Balcão de Justiça e Cidadania / Núcleo de Práticas Jurídicas 
(   ) Central de Atendimento  
(   ) Centro Multidisciplinar de Apoio Pedagógico e Psicossocial (Cemapp) 
(   ) Clínica Escola Maria Adelaíde de Cicè 
(   ) Coordenação Administrativa 
(   ) Coordenação de Esportes 
(   ) Coordenação de Graduação 
(   ) Coordenação de Pesquisa e Divulgação Científica 
(   ) Coordenação de Planejamento e Avaliação - Coplav 
(   ) Coordenação de Pós-graduação e Extensão 
(   ) Laboratórios de Ciências da Saúde  
(   ) Laboratórios de Comunicação - RTVC 
(   ) Núcleo de Apoio ao Professor - NAP 
(   ) Núcleo de Assistência Social 
(   ) Núcleo de Carreiras e Fidelização 
(   ) Núcleo de Comunicação e Marketing 
(   ) Núcleo de Engenharia e Manutenção 
(   ) Núcleo de Financiamento Estudantil - Fies 
(   ) Núcleo de Patrimônio (vigilância e portaria) 
(   ) Núcleo de Recursos Humanos 
(   ) Núcleo de Seleção de Ingressantes  
(   ) Núcleo de Tecnologia da Informação 
(   ) Núcleo Financeiro  
(   ) Reitoria e Vice-reitoria 
(   ) Secretaria Geral de Cursos 
(   ) Serviço de Orientação Humanística 
(   ) Serviço Escola de Psicologia Stella de Faro 
(   ) SPG-Gráfica  
(   ) Teatro ISBA 
(   ) Outro 
 
2. O(A) sr(a). atualmente atua em quantas instituições (educacionais ou não)? 
(   ) Somente no Unisba 
(   ) No Unisba e mais uma 
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(   ) No Unisba e mais duas 
(   ) No Unisba e mais três 
(   ) No Unisba e mais quatro 
 
3. Como habitualmente ocorre seu deslocamento para o Unisba? 
(   ) Veículo próprio 
(   ) Veículo do sistema de transporte coletivo (ônibus, van, metrô) 
(   ) Veículo de aplicativo ou táxi 
(   ) Veículo do sistema de transporte escolar 
(   ) Não utiliza meio de transporte 
 
4. O(A) sr(a). faz parte do grupo de risco de Covid-19? (   ) Sim    (   ) Não 
4.1. Se sim, a qual/quais subgrupo(s) o(a) sr(a). pertence? 
(   ) Pessoas com idade igual e superior a 60 anos 
(   ) Gestantes 
(   ) Pacientes com diabetes 
(   ) Pacientes com hipertensão arterial e/ou cardíacos 
(   ) Pessoas com obesidade mórbida 
(   ) Pessoas com imunodeficiência  
(   ) Pessoas que fizeram transplante de qualquer órgão 
(   ) Pacientes em uso contínuo de corticoides 
(   ) Pacientes oncológicos 
(   ) Pessoas nefropatas 
(   ) Pessoas pneumopatas  
(   ) Pessoas reumáticas 
(   ) Pessoas em recuperação pós-cirúrgica 
(   ) Portadores de outras comorbidades associadas à COVID-19 
(   ) Pessoas com indicação médica de risco de contágio do novo coronavírus 
(   ) Responsáveis pelo cuidado de pessoa com suspeita ou confirmação de diagnóstico de COVID-19 
ou de vulneráveis 
(   ) A questão não se aplica 
 
5. O(A) sr(a). convive, em sua residência, com alguém de grupo de risco de COVID-19? (   ) Sim    
(   ) Não 
 
6. O(A) sr(a). apresenta algum quadro psicológico ou psiquiátrico decorrente da pandemia de 
COVID-19 ou agravado por ela? (   ) Sim    (   ) Não 
6.1. Se sim, o que o(a) sr(a). apresenta?  
(   ) Ansiedade 
(   ) Síndrome do pânico 
(   ) Depressão 
(   ) Transtorno obsessivo compulsivo (TOC) 
(   ) Outro 
(   ) A questão não se aplica 
6.2. Se sim, o(a) sr(a). passa por acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico? (   ) Sim    (   ) 
Não     (   ) A questão não se aplica 
 
7. O(A) sr(a). sofreu algum abalo decorrente da pandemia, que possa influenciar no seu de-
sempenho? (   ) Sim    (   ) Não 
7.1 Se sim, por qual abalo o(a) sr(a). passou? 
(   ) Adoecimento por Covid-19 do(a) próprio(a) docente 
(   ) Adoecimento por Covid-19 de parente 
(   ) Morte de familiar, vizinho ou amigo próximo 
(   ) Desemprego em família 
(   ) Redução da renda familiar 
(   ) Violência doméstica 
(   ) Outro _____________________ 
(   ) A questão não se aplica 
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8. No que se refere ao seu trabalho, como o(a) sr(a). avalia os recursos tecnológicos utilizados 
para as atividades do Unisba? 
(   ) Atendem totalmente às demandas 
(   ) Atendem parcialmente às demandas 
(   ) Atendem precariamente às demandas 
(   ) Não atendem às demandas 
 
9. O(A) sr(a). já está vacinado contra a Covid-19? (   ) Sim    (   ) Não 
9.1. Se sim, qual é o estágio da sua imunização?  
(   ) Completo    
(   ) Incompleto, porque falta tomar uma dose 
(   ) A questão não se aplica 
 
10. O(A) sr(a).  já se sente seguro para a realização de todas as atividades acadêmicas e admi-
nistrativas presenciais, a partir do mês de julho? (   ) Sim    (   ) Não 
 
 
Obrigada pela colaboração! 
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ANEXO 2 – INSTRUMENTOS DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DE CURSOS (PESQUISA 
COMPLETA – NOVEMBRO/2021) 
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AVALIAÇÃO PELO ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO 
 
Prezado(a) estudante, 
 
Chegou a hora da Autoavaliação Institucional e da Autoavaliação dos Cursos do Unisba 2020. Esta 
pesquisa é uma oportunidade de você manifestar sua percepção e contribuir para a gestão da insti-
tuição e dos cursos e, assim, para a melhoria constante da organização didático-pedagógico, do perfil 
dos profissionais em atuação, da infraestrutura e dos serviços da sua instituição.  
 
Participam estudantes, professores, técnicos administrativos e pessoas da comunidade externa vo-
luntários. Participe você também. É simples e rápido. Siga as orientações: 
− Atribua conceitos em uma escala de 5 a 1, considerando 5 equivalente a excelente/atende plena-
mente, 4 a bom/atende na maioria das vezes, 3 a regular/atende na minoria das vezes, 2 a 
ruim/quase nunca atende e 1 a péssimo/nunca atende; 
− Marque em cada questão apenas uma das alternativas apresentadas; 
− Não deixe questões em branco. Caso não tenha informações ou não tenha acesso à estrutura ou 
ao serviço em foco, assinale a alternativa “Não sei responder” ou “Não se aplica”; e 
− Seja imparcial e coerente com a realidade. Assim, você colabora para a tomada de decisões e o 
planejamento realizado por gestores e dirigentes. 
 
Responsável pelo trabalho, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) informa que serão divulgados 
somente os dados gerais de cada curso e da instituição como um todo, sendo guardada em sigilo a 
identidade dos participantes. 
 
Em todo o processo, serão adotadas medidas para preservação da privacidade e proteção de dados 
pessoais dos participantes. O Unisba utiliza cookies e tecnologias similares para utilização nos seus 
canais institucionais, visando melhorar a experiência de navegação e coletar dados para futuras 
ações de comunicação e marketing institucionais. 
 
 
Desde já, agradecemos sua atenção. 
 
 
Saudações acadêmicas, 
 
Comissão Própria de Avaliação 
 
 
 
 

Questionário de Autoavaliação 
 
Qual é o curso ao qual você está vinculado? 

(   ) Administração (bacharelado) 
(   ) Comunicação Social/Publicidade e Propaganda (bacharelado) 
(   ) Direito (bacharelado) 
(   ) Educação Física (bacharelado) 
(   ) Educação Física (licenciatura) 
(   ) Enfermagem (bacharelado) 
(   ) Fisioterapia (bacharelado) 
(   ) Jornalismo (bacharelado) 
(   ) Psicologia (bacharelado) 
(   ) Outro 
 
 
Como você se autoavalia quanto à/ao... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

1. Frequência (assiduidade) e pontualidade nas aulas e demais 
atividades curriculares? 
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2. Atenção e participação nas aulas e demais atividades curricula-
res? 

      

3. Interação e busca do(a) docente para sanar dúvidas etc.       

4. Cumprimento de tarefas (exercícios e avaliações)?       

5. Dedicação de tempo semanal para estudo?       

6. Leitura da bibliografia das disciplinas cursadas?       

7. Aprendizado quanto à disciplina ministrada?       

8. Capacidade de raciocínio lógico?       

9. Conhecimento preliminar, adquirido durante a Educação Básica 
(Ensino Fundamental e Médio)? 

      

10. Relacionamento interpessoal com seus colegas, os docentes e 
os técnicos administrativos? 

      

 
 

 
Questionário de Avaliação de Infraestrutura e Serviços 

 
Como você avalia a/as/o/os... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

1. Acervo bibliográfico e de periódicos da Biblioteca Virtual?        

2. Atendimento da Biblioteca neste período de pandemia?       

3. Funcionalidades do Campus Virtual, recurso que possibilita 
acesso a aulas, atividades, chat, fórum etc. das disciplinas? 

      

4. Organização visual do Campus Virtual?       

5. Formas de acesso do Campus Virtual?       

6. Funcionalidades do Portal Acadêmico, que possibilita acesso 
a conteúdos ministrados e notas e frequência do estudante nas 
disciplinas? 

      

7. Organização visual do Portal Acadêmico?       

8. Formas de acesso do Portal Acadêmico?       

9. Suporte técnico, para acesso ao Campus Virtual, Portal Aca-
dêmico e Biblioteca Virtual? 

      

10. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo 
Centro Multidisciplinar de Apoio Pedagógico e Psicossocial – 
Cemapp, setor que acompanha o processo de ensino e aprendi-
zagem e é responsável por adaptações de estudos, monitoria, 
mediadores de aprendizagem (ledores etc.), formação continua-
da do corpo docente e apoio psicopedagógico a discentes e 
docentes? 

      

11. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo 
Núcleo Financeiro? 

      

12. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo 
Núcleo de Financiamento Estudantil - Fies? 

      

13. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo 
Núcleo de Assistência Social/Prouni? 

      

14. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pela 
Secretaria Geral de Cursos - SGC? 

      

15. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo 
Núcleo de Carreiras e Fidelização, responsável por estágios 
não-obrigatórios, acolhimento e orientações aos estudantes e 
acompanhamento de egressos? 

      

16. Comunicação interna (redes sociais, infomail, portal etc.)?       

17. Atuação da Comissão Própria de Avaliação – CPA, respon-
sável por esta e outras avaliações internas e enquetes do Unisba 

      

 
 
 

Questionário de Avaliação da Organização Didático-pedagógica 
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Como você avalia a/as/o/os... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

1. Diretrizes e princípios pedagógicos do seu curso?       

2. Estrutura curricular e distribuição de carga horária do 
seu curso? 

      

3. Flexibilização curricular do seu curso, por meio de apro-
veitamento de estudos e oferta de disciplinas optativas e de in-
tercâmbio etc.? 

      

4. Integração entre objetivos e conteúdos de diferentes 
disciplinas (interdisciplinaridade) do seu curso? 

      

5. Articulação entre teoria e prática no seu curso?       

6. Concepção e implementação do projeto de estágio obri-
gatório no seu curso? (Caso ainda não tenha realizado Estágio 
Obrigatório, marque “Não sei responder”) 

      

7. Adaptação do ensino presencial para o ensino remoto, 
devido à pandemia de COVID-19? 

      

8. Oferta de atividades complementares (estágio não-
obrigatório, monitoria, iniciação científica, eventos etc.)? 

      

9. Oferta de extensão (cursos, oficinas, eventos remotos)?        

10. Implementação do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (Pibic)?  

      

11. Implementação do Programa de Monitoria e do Projeto 
Mediadores de Aprendizagem (ledores etc.)?  

      

 
 

Questionário de Avaliação do Coordenador de Curso 
 
Como você avalia a atuação do(a) coordenador(a) do seu curso quanto ao/à... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

1. Acompanhamento da execução do projeto pedagógico do 
curso? 

      

2. Organização e envolvimento com atividades de extensão em 
seu curso? 

      

3. Organização e envolvimento com atividades de iniciação à 
pesquisa (Pibic) em seu curso? 

      

4. Disponibilidade para atendimento aos discentes para sanar 
dúvidas, escuta de críticas, coleta de sugestões etc.? 

      

5. Resolução de problemas?       

 
 

Questionário de Avaliação do(a) Docente 
 
Professor(a) avaliado(a): _________________________________ 
Disciplina: _____________________________________________ 
 
Como você avalia a atuação do(a) docente quanto ao/aos/à/às... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

1. Frequência (assiduidade) e pontualidade nas aulas e demais 
atividades remotas? 

      

2. Cumprimento dos horários de início e término das aulas e 
demais atividades remotas? 

      

3. Clareza na apresentação do plano de ensino, com ementa, 
conteúdo, objetivos, metodologia e sistema de avaliação da dis-
ciplina? 
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4. Coerência entre o plano de ensino e o conteúdo trabalhado?       

5. Relação entre a disciplina e os demais componentes curricu-
lares (disciplinas, estágio, trabalho de conclusão etc.) do curso? 

      

6. Adequação da metodologia de ensino aplicada?       

7. Planejamento e organização das aulas e demais atividades?       

8. Estímulo à reflexão e ao desenvolvimento do pensamento 
crítico pelo estudante? 

      

9. Seleção e clareza na apresentação dos conteúdos?       

10. Domínio dos conteúdos trabalhados?       

11. Adequação dos mecanismos de avaliação (trabalhos, seminá-
rios, provas, testes etc.) à disciplina? 

      

12. Tempo de devolutiva (feedback) da avaliação?       

13. Utilização de recursos disponíveis (Campus Virtual, Portal 
Acadêmico, Biblioteca Virtual, aplicativos para videoaulas, textos 
teóricos etc.)? 

      

14. Quantidade e qualidade de materiais disponibilizados no 
Campus Virtual e/ou Portal Acadêmico (vídeos, textos, exercí-
cios, avaliações etc.) e/ou e-mail? 

      

15. Adequação e atualização da bibliografia?       

16. Recursos utilizados para comunicação e interação com os 
estudantes? 

      

17. Atendimento aos estudantes, para discussão de ideias, escla-
recimento de dúvidas e orientação? 

      

18. Relacionamento com os estudantes?       
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AVALIAÇÃO PELO DOCENTE DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 
Prezado(a) professor(a), 
 
Chegou a hora da Autoavaliação Institucional e da Autoavaliação dos Cursos do Unisba 2020. Esta 
pesquisa é uma oportunidade de você manifestar sua percepção e contribuir para a gestão da insti-
tuição e dos cursos e, assim, para a melhoria constante da organização didático-pedagógico, do perfil 
dos profissionais em atuação, da infraestrutura e dos serviços da sua instituição.  
 
Participam estudantes, professores, técnicos administrativos e pessoas da comunidade externa vo-
luntários. Participe você também. É simples e rápido. Siga as orientações: 
− Atribua conceitos em uma escala de 5 a 1, considerando 5 equivalente a excelente/atende plena-
mente, 4 a bom/atende na maioria das vezes, 3 a regular/atende na minoria das vezes, 2 a 
ruim/quase nunca atende e 1 a péssimo/nunca atende; 
− Não deixe questões em branco. Caso não tenha informações ou não tenha acesso à estrutura ou 
ao serviço em foco, assinale a alternativa “Não sei responder” ou “Não se aplica”; e 
− Seja imparcial e coerente com a realidade. Assim, você colabora para a tomada de decisões e o 
planejamento realizado por gestores e dirigentes. 
 
Responsável pelo trabalho, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) informa que serão divulgados 
somente os dados gerais de cada curso e da instituição como um todo, sendo guardada em sigilo a 
identidade dos participantes. 
 
Em todo o processo, serão adotadas medidas para preservação da privacidade e proteção de dados 
pessoais dos participantes. O Unisba utiliza cookies e tecnologias similares para utilização nos seus 
canais institucionais, visando melhorar a experiência de navegação e coletar dados para futuras 
ações de comunicação e marketing institucionais. 
 
 
Desde já, agradecemos sua atenção. 
 
 
Saudações acadêmicas, 
 
Comissão Própria de Avaliação 
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Questionário de Autoavaliação 
 
Qual é o curso ao qual você está vinculado com maior carga horária? 

(   ) Biomecânica Funcional do Movimento Clínica e Esportiva (especialização) 
(   ) Terapia Manual Aplicada à Posturologia e Ortopedia (especialização) 
(   ) Engenharia Clínica (especialização) 
(   ) Fisioterapia Hospitalar com Ênfase em Terapia Intensiva (especialização) 
(   ) Fisioterapia Pediátrica e Neonatal (especialização) 
(   ) Fisioterapia Neurofuncional (especialização) 
(   ) Enfermagem  Obstétrica e Neonatologia (especialização) 
(   ) Enfermagem em Emergência e UTI (especialização) 
(   ) Processos Educacionais Interativos e Culturas Digitais (especialização) 
(   ) Outro 
 
Como você se autoavalia quanto à/ao... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

11. Frequência (assiduidade) e pontualidade nas aulas e demais 
atividades curriculares? 

      

12. Conhecimento do projeto pedagógico do curso ao qual está 
vinculado? 

      

13. Planejamento das aulas e demais atividades curriculares remo-
tas? 

      

14. Adequação do plano de ensino ao projeto pedagógico do curso 
e às exigências dos órgãos oficiais? 

      

15. Proposição de atividades e avaliações de pesquisa científica e 
tecnológica? 

      

16. Atualidade e adequação da bibliografia indicada?       

17. Produção e indicação de materiais elaborados pelo corpo do-
cente do Unisba? 

      

18. Associação do conhecimento específico da área do curso a 
conhecimentos gerais e à realidade brasileira e internacional? 

      

19. Adequação e diversificação dos métodos utilizados no processo 
de ensino-aprendizagem? 

      

20. Adequação e diversificação dos instrumentos de avaliação da 
aprendizagem? 

      

21. Atendimento dos estudantes para sanar dúvidas, discutir ideias 
etc.? 

      

22. Relacionamento interpessoal com outros docentes, técnicos 
administrativos e dirigentes? 

      

 
 

 
Questionário de Avaliação de Infraestrutura e Serviços 

 
Como você avalia a/as/o/os... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

18. Acervo bibliográfico e de periódicos da Biblioteca Virtual?        

19. Atendimento da Biblioteca?       

20. Funcionalidades do Campus Virtual, recurso que possibilita 
acesso a aulas, atividades, chat, fórum etc. das disciplinas? 

      

21. Organização visual do Campus Virtual?       

22. Formas de acesso do Campus Virtual?       

23. Suporte técnico, para acesso ao Campus Virtual e à Bibliote-
ca Virtual? 

      

24. Apoio técnico da Coordenação de Pós-graduação e Exten-
são para planejamento e execução das atividades pedagógicas?  

      

25. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo       
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Centro Multidisciplinar de Apoio Pedagógico e Psicossocial – 
Cemapp, setor que acompanha o processo de ensino e aprendi-
zagem e é responsável por adaptações de estudos, formação 
continuada do corpo docente e apoio psicopedagógico a discen-
tes e docentes? 

26. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo 
Núcleo de Recursos Humanos? 

      

27. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo 
Núcleo de Apoio ao Professor - NAP? 

      

28. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pela 
Secretaria Geral de Cursos - SGC? 

      

29. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pela 
Coordenação de Pesquisa e Divulgação Científica? 

      

30. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pela 
Coordenação de Pós-graduação e Extensão? 

      

31. Comunicação interna (redes sociais, infomail, portal etc.)?       

32. Atuação da Comissão Própria de Avaliação – CPA, respon-
sável por esta e outras avaliações internas e enquetes do Unisba 

      

33. Acesso de docentes a apoio institucional para a realização 
de atividades técnicas, científicas, artísticas, culturais e esporti-
vas? 

      

34. Acesso de docentes a apoio institucional para apresentação 
de trabalhos em eventos técnicos, científicos, artísticos, culturais 
e esportivos? 

      

35. Acesso de docentes a apoio institucional para projetos de 
internacionalização (realização de eventos com participantes ou 
instituições estrangeiras, participação em eventos internacionais, 
intercâmbio etc.)? 

      

 
 

Questionário de Avaliação da Organização Didático-pedagógica 
 
Como você avalia a/as/o/os... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

12. Diretrizes e princípios pedagógicos?       

13. Estrutura curricular e distribuição de carga horária?       

14. Integração entre objetivos e conteúdos de diferentes discipli-
nas (interdisciplinaridade)? 

      

15. Articulação entre teoria e prática?       

16. Concepção e implementação do projeto de estágio obrigató-
rio? (Caso não exista, marque “Não sei responder”) 

      

17. Adaptação do ensino presencial para o ensino remoto, devi-
do à pandemia de COVID-19? 

      

18. Oferta de extensão (cursos, oficinas, eventos remotos)?        

19. Contribuição para a formação profissional e humana do(a) 
egresso(a)? 

      

 
Quais são as estratégias metodológicas que você mais utiliza para o ensino remoto? Aponte 
as quatro mais recorrentes. 
(   ) Chat (debate de questões teóricas e casos práticos) 
(   ) Elaboração de textos de gêneros diversos 
(   ) Entrevista com profissionais, pesquisadores etc. 
(   ) Estudo de caso 
(   ) Experiência com utensílios e recursos materiais disponíveis em domicílio 
(   ) Experiência em laboratório virtual 
(   ) Fichamento de texto 
(   ) Fórum (debate de questões teóricas e casos práticos) 
(   ) Jogos 
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(   ) Observação simples ou participante de objetos pré-definidos (situações, ambientes virtuais etc.) 
(   ) Orientação de projetos 
(   ) Questionário 
(   ) Resenha crítica de texto e/ou de filme ou outro produto cultural 
(   ) Resumo de texto 
(   ) Simulação de situações com ou sem utilização de plataforma, software e/ou aplicativo 
(   ) Teste simulado 
(   ) Videoaula demonstrativa com experimento, simulação e/ou discussão de caso real etc. síncrona 
(em tempo real) 
(   ) Videoaula demonstrativa com experimento, simulação e/ou discussão de caso real etc. assíncro-
na 
(   ) Videoaula expositivo-participativa assíncrona 
(   ) Videoaula expositivo-participativa síncrona (em tempo real) 
(   ) Outra 
 
Quais são os acervos dos títulos que você mais utiliza para o ensino remoto? Aponte as duas 
opções mais recorrentes. 
(   ) Anais de eventos acadêmicos on-line 
(   ) Base de periódicos on-line 
(   ) Biblioteca virtual de terceiros 
(   ) Biblioteca virtual do Unisba 
(   ) Site com obras de terceiros com direito autoral cedido (copyleft etc.) 
(   ) Site com produtos jornalísticos 
(   ) Outros 
 
Quais são os recursos tecnológicos que você mais utiliza para o ensino remoto? Aponte as 
quatro opções mais recorrentes. 
(   ) Aplicativo de videoconferência/videoaula (Google Meet etc.) 
(   ) Aplicativo para avaliação (Laboratório de Avaliação, Google Form etc.) 
(   ) Aplicativo/plataforma de realidade aumentada 
(   ) Bases de dados 
(   ) Campus Virtual Unisba 
(   ) Editor de texto (Word etc.) 
(   ) Games (Canvas Games ou outro) 
(   ) Laboratório virtual 
(   ) Plataforma colaborativa para produção e distribuição de conteúdos (Wiki) 
(   ) Quadro branco digital e colaborativo (Jamboard etc.) 
(   ) Simulador virtual 
(   ) Software livre ou com versão trial específico da área do curso 
(   ) Outro 
 
 
 

Questionário de Avaliação do Coordenador de Curso 
 
Como você avalia a atuação do(a) coordenador(a) do seu curso quanto ao/à... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

1. Desenvolvimento e execução do projeto pedagógico do cur-
so? 

      

2. Organização e envolvimento com atividades de extensão em 
seu curso? 

      

3. Supervisão da disponibilização de recursos tecnológicos 
(Campus Virtual, Biblioteca Virtual etc.) para atividades curricula-
res? 

      

4. Divulgação de normas e procedimentos da instituição, junto à 
sua equipe? 

      

5. Orientação para a realização do trabalho?       

6. Disponibilidade para atendimento aos docentes para sanar 
dúvidas, escuta de críticas, coleta de sugestões etc.? 
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7. Relacionamento interpessoal com os docentes?       

8. Liderança e capacidade de resolução de problemas?       

 
 

Questionário de Avaliação do(a) Estudante 
 
Como você avalia a atuação do(a) estudante quanto ao/aos/à/às... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

1. Frequência (assiduidade) e pontualidade nas aulas e demais 
atividades curriculares? 

      

2. Atenção e participação nas aulas e demais atividades curricula-
res? 

      

3. Cumprimento de tarefas (exercícios e avaliações)?       

4. Dedicação de tempo semanal para estudo?       

5. Leitura da bibliografia das disciplinas cursadas?       

6. Aprendizado manifestado nas atividades curriculares?       

7. Capacidade de raciocínio lógico?       

8. Conhecimento preliminar, adquirido durante a graduação?       

9. Interação e busca do(a) docente para sanar dúvidas, dar suges-
tões, fazer críticas etc.? 

      

10. Relacionamento interpessoal com seus colegas, os docentes e 
os técnicos administrativos? 
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AVALIAÇÃO PELO PROFESSOR DE GRADUAÇÃO 
 
 
Prezado(a) professor(a), 
 
Chegou a hora da Autoavaliação Institucional e da Autoavaliação dos Cursos do Unisba 2020. Esta 
pesquisa é uma oportunidade de você manifestar sua percepção e contribuir para a gestão da insti-
tuição e dos cursos e, assim, para a melhoria constante da organização didático-pedagógico, do perfil 
dos profissionais em atuação, da infraestrutura e dos serviços da sua instituição.  
 
Participam estudantes, professores, técnicos administrativos e pessoas da comunidade externa vo-
luntários. Participe você também. É simples e rápido. Siga as orientações: 
− Atribua conceitos em uma escala de 5 a 1, considerando 5 equivalente a excelente/atende plena-
mente, 4 a bom/atende na maioria das vezes, 3 a regular/atende na minoria das vezes, 2 a 
ruim/quase nunca atende e 1 a péssimo/nunca atende; 
− Não deixe questões em branco. Caso não tenha informações ou não tenha acesso à estrutura ou 
ao serviço em foco, assinale a alternativa “Não sei responder” ou “Não se aplica”; e 
− Seja imparcial e coerente com a realidade. Assim, você colabora para a tomada de decisões e o 
planejamento realizado por gestores e dirigentes. 
 
Responsável pelo trabalho, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) informa que serão divulgados 
somente os dados gerais de cada curso e da instituição como um todo, sendo guardada em sigilo a 
identidade dos participantes. 
 
Em todo o processo, serão adotadas medidas para preservação da privacidade e proteção de dados 
pessoais dos participantes. O Unisba utiliza cookies e tecnologias similares para utilização nos seus 
canais institucionais, visando melhorar a experiência de navegação e coletar dados para futuras 
ações de comunicação e marketing institucionais. 
 
 
Desde já, agradecemos sua atenção. 
 
 
Saudações acadêmicas, 
 
Comissão Própria de Avaliação 
 
 
  



164 
 

Questionário de Autoavaliação 
 
Qual é o curso ao qual você está vinculado com maior carga horária? 

(   ) Administração (bacharelado) 
(   ) Comunicação Social/Publicidade e Propaganda (bacharelado) 
(   ) Direito (bacharelado) 
(   ) Educação Física (bacharelado) 
(   ) Educação Física (licenciatura) 
(   ) Enfermagem (bacharelado) 
(   ) Fisioterapia (bacharelado) 
(   ) Jornalismo (bacharelado) 
(   ) Psicologia (bacharelado) 
(   ) Outro 
 
Como você se autoavalia quanto à/ao... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

23. Frequência (assiduidade) e pontualidade nas aulas e demais 
atividades curriculares? 

      

24. Conhecimento do projeto pedagógico do curso ao qual está 
vinculado? 

      

25. Planejamento das aulas e demais atividades curriculares remo-
tas? 

      

26. Adequação do plano de ensino ao projeto pedagógico do curso 
e às exigências dos órgãos oficiais? 

      

27. Proposição de atividades e avaliações de pesquisa científica e 
tecnológica? 

      

28. Atualidade e adequação da bibliografia indicada?       

29. Produção e indicação de materiais elaborados pelo corpo do-
cente do Unisba? 

      

30. Associação do conhecimento específico da área do curso a 
conhecimentos gerais e à realidade brasileira e internacional? 

      

31. Adequação e diversificação dos métodos utilizados no processo 
de ensino-aprendizagem? 

      

32. Adequação e diversificação dos instrumentos de avaliação da 
aprendizagem? 

      

33. Atendimento dos estudantes para sanar dúvidas, discutir ideias 
etc.? 

      

34. Relacionamento interpessoal com outros docentes, técnicos 
administrativos e dirigentes? 

      

 
 

 
Questionário de Avaliação de Infraestrutura e Serviços 

 
Como você avalia a/as/o/os... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

36. Acervo bibliográfico e de periódicos da Biblioteca Virtual?        

37. Atendimento da Biblioteca?       

38. Funcionalidades do Campus Virtual, recurso que possibilita 
acesso a aulas, atividades, chat, fórum etc. das disciplinas? 

      

39. Organização visual do Campus Virtual?       

40. Formas de acesso do Campus Virtual?       

41. Funcionalidades do Portal Acadêmico, que possibilita acesso 
a conteúdos ministrados e notas e frequência do estudante nas 
disciplinas? 

      

42. Organização visual do Portal Acadêmico?       

43. Formas de acesso do Portal Acadêmico?       
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44. Suporte técnico, para acesso ao Campus Virtual, Portal Aca-
dêmico e Biblioteca Virtual? 

      

45. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo 
Centro Multidisciplinar de Apoio Pedagógico e Psicossocial – 
Cemapp, setor que acompanha o processo de ensino e aprendi-
zagem e é responsável por adaptações de estudos, monitoria, 
mediadores de aprendizagem (ledores etc.), formação continua-
da do corpo docente e apoio psicopedagógico a discentes e 
docentes? 

      

46. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo 
Núcleo de Recursos Humanos? 

      

47. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo 
Núcleo de Apoio ao Professor - NAP? 

      

48. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pela 
Secretaria Geral de Cursos - SGC? 

      

49. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pela 
Coordenação de Pesquisa e Divulgação Científica? 

      

50. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pela 
Coordenação de Pós-graduação e Extensão? 

      

51. Comunicação interna (redes sociais, infomail, portal etc.)?       

52. Atuação da Comissão Própria de Avaliação – CPA, respon-
sável por esta e outras avaliações internas e enquetes do Unisba 

      

53. Acesso de docentes a apoio institucional para a realização 
de atividades técnicas, científicas, artísticas, culturais e esporti-
vas? 

      

54. Acesso de docentes a apoio institucional para apresentação 
de trabalhos em eventos técnicos, científicos, artísticos, culturais 
e esportivos? 

      

55. Acesso de docentes a apoio institucional para projetos de 
internacionalização (realização de eventos com participantes ou 
instituições estrangeiras, participação em eventos internacionais, 
intercâmbio etc.)? 

      

 
 

Questionário de Avaliação da Organização Didático-pedagógica 
 
Como você avalia a/as/o/os... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

20. Diretrizes e princípios pedagógicos?       

21. Estrutura curricular e distribuição de carga horária?       

22. Flexibilização curricular, por meio de aproveitamento de es-
tudos e oferta de disciplinas optativas e de intercâmbio etc.? 

      

23. Integração entre objetivos e conteúdos de diferentes discipli-
nas (interdisciplinaridade)? 

      

24. Articulação entre teoria e prática?       

25. Concepção e implementação do projeto de estágio obrigató-
rio? (Caso exista, marque “Não sei responder”) 

      

26. Adaptação do ensino presencial para o ensino remoto, devi-
do à pandemia de COVID-19? 

      

27. Oferta de atividades complementares (estágio não-
obrigatório, monitoria, iniciação científica, eventos etc.)? 

      

28. Oferta de extensão (cursos, oficinas, eventos remotos)?        

29. Implementação do Programa Institucional de Bolsas de Inici-
ação Científica (Pibic)?  

      

30. Implementação do Programa de Monitoria e do Projeto Medi-
adores de Aprendizagem (ledores etc.)?  

      

31. Contribuição para a formação profissional e humana do(a) 
egresso(a)? 
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Quais são as estratégias metodológicas que você mais utiliza para o ensino remoto? Aponte 
as quatro mais recorrentes. 
(   ) Chat (debate de questões teóricas e casos práticos) 
(   ) Elaboração de textos de gêneros diversos 
(   ) Entrevista com profissionais, pesquisadores etc. 
(   ) Estudo de caso 
(   ) Experiência com utensílios e recursos materiais disponíveis em domicílio 
(   ) Experiência em laboratório virtual 
(   ) Fichamento de texto 
(   ) Fórum (debate de questões teóricas e casos práticos) 
(   ) Jogos 
(   ) Observação simples ou participante de objetos pré-definidos (situações, ambientes virtuais etc.) 
(   ) Orientação de projetos 
(   ) Questionário 
(   ) Resenha crítica de texto e/ou de filme ou outro produto cultural 
(   ) Resumo de texto 
(   ) Simulação de situações com ou sem utilização de plataforma, software e/ou aplicativo 
(   ) Teste simulado 
(   ) Videoaula demonstrativa com experimento, simulação e/ou discussão de caso real etc. síncrona 
(em tempo real) 
(   ) Videoaula demonstrativa com experimento, simulação e/ou discussão de caso real etc. assíncro-
na 
(   ) Videoaula expositivo-participativa assíncrona 
(   ) Videoaula expositivo-participativa síncrona (em tempo real) 
(   ) Outra 
 
Quais são os acervos dos títulos que você mais utiliza para o ensino remoto? Aponte as duas 
opções mais recorrentes. 
(   ) Anais de eventos acadêmicos on-line 
(   ) Base de periódicos on-line 
(   ) Biblioteca virtual de terceiros 
(   ) Biblioteca virtual do Unisba 
(   ) Site com obras de terceiros com direito autoral cedido (copyleft etc.) 
(   ) Site com produtos jornalísticos 
(   ) Outros 
 
Quais são os recursos tecnológicos que você mais utiliza para o ensino remoto? Aponte as 
quatro opções mais recorrentes. 
(   ) Aplicativo de videoconferência/videoaula (Google Meet etc.) 
(   ) Aplicativo para avaliação (Laboratório de Avaliação, Google Form etc.) 
(   ) Aplicativo/plataforma de realidade aumentada 
(   ) Bases de dados 
(   ) Campus Virtual Unisba 
(   ) Editor de texto (Word etc.) 
(   ) Games (Canvas Games ou outro) 
(   ) Laboratório virtual 
(   ) Plataforma colaborativa para produção e distribuição de conteúdos (Wiki) 
(   ) Quadro branco digital e colaborativo (Jamboard etc.) 
(   ) Simulador virtual 
(   ) Software livre ou com versão trial específico da área do curso 
(   ) Outro 
 
 
 

Questionário de Avaliação do Coordenador de Curso 
 
Como você avalia a atuação do(a) coordenador(a) do seu curso quanto ao/à... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 
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9. Desenvolvimento e execução do projeto pedagógico do cur-
so? 

      

10. Organização e envolvimento com atividades de extensão em 
seu curso? 

      

11. Organização e envolvimento com atividades de iniciação à 
pesquisa (Pibic) em seu curso? 

      

12. Supervisão da disponibilização de recursos tecnológicos 
(Campus Virtual, Biblioteca Virtual etc.) para atividades curricula-
res? 

      

13. Divulgação de normas e procedimentos da instituição, junto à 
sua equipe? 

      

14. Orientação para a realização do trabalho?       

15. Disponibilidade para atendimento aos docentes para sanar 
dúvidas, escuta de críticas, coleta de sugestões etc.? 

      

16. Relacionamento interpessoal com os docentes?       

17. Liderança e capacidade de resolução de problemas?       

 
 

Questionário de Avaliação do(a) Estudante 
 
Como você avalia a atuação do(a) estudante quanto ao/aos/à/às... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

11. Frequência (assiduidade) e pontualidade nas aulas e demais 
atividades curriculares? 

      

12. Atenção e participação nas aulas e demais atividades curricula-
res? 

      

13. Cumprimento de tarefas (exercícios e avaliações)?       

14. Dedicação de tempo semanal para estudo?       

15. Leitura da bibliografia das disciplinas cursadas?       

16. Aprendizado manifestado nas atividades curriculares?       

17. Capacidade de raciocínio lógico?       

18. Conhecimento preliminar, adquirido durante a Educação Básica 
(Ensino Fundamental e Médio)? 

      

19. Interação e busca do(a) docente para sanar dúvidas, dar suges-
tões, fazer críticas etc.? 

      

20. Relacionamento interpessoal com seus colegas, os docentes e 
os técnicos administrativos? 
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AVALIAÇÃO PELO DOCENTE DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 
Prezado(a) professor(a), 
 
Chegou a hora da Autoavaliação Institucional e da Autoavaliação dos Cursos do Unisba 2020. Esta 
pesquisa é uma oportunidade de você manifestar sua percepção e contribuir para a gestão da insti-
tuição e dos cursos e, assim, para a melhoria constante da organização didático-pedagógico, do perfil 
dos profissionais em atuação, da infraestrutura e dos serviços da sua instituição.  
 
Participam estudantes, professores, técnicos administrativos e pessoas da comunidade externa vo-
luntários. Participe você também. É simples e rápido. Siga as orientações: 
− Atribua conceitos em uma escala de 5 a 1, considerando 5 equivalente a excelente/atende plena-
mente, 4 a bom/atende na maioria das vezes, 3 a regular/atende na minoria das vezes, 2 a 
ruim/quase nunca atende e 1 a péssimo/nunca atende; 
− Não deixe questões em branco. Caso não tenha informações ou não tenha acesso à estrutura ou 
ao serviço em foco, assinale a alternativa “Não sei responder” ou “Não se aplica”; e 
− Seja imparcial e coerente com a realidade. Assim, você colabora para a tomada de decisões e o 
planejamento realizado por gestores e dirigentes. 
 
Responsável pelo trabalho, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) informa que serão divulgados 
somente os dados gerais de cada curso e da instituição como um todo, sendo guardada em sigilo a 
identidade dos participantes. 
 
Em todo o processo, serão adotadas medidas para preservação da privacidade e proteção de dados 
pessoais dos participantes. O Unisba utiliza cookies e tecnologias similares para utilização nos seus 
canais institucionais, visando melhorar a experiência de navegação e coletar dados para futuras 
ações de comunicação e marketing institucionais. 
 
 
Desde já, agradecemos sua atenção. 
 
 
Saudações acadêmicas, 
 
Comissão Própria de Avaliação 
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Questionário de Autoavaliação 
 
Qual é o curso ao qual você está vinculado com maior carga horária? 

(   ) Biomecânica Funcional do Movimento Clínica e Esportiva (especialização) 
(   ) Terapia Manual Aplicada à Posturologia e Ortopedia (especialização) 
(   ) Engenharia Clínica (especialização) 
(   ) Fisioterapia Hospitalar com Ênfase em Terapia Intensiva (especialização) 
(   ) Fisioterapia Pediátrica e Neonatal (especialização) 
(   ) Fisioterapia Neurofuncional (especialização) 
(   ) Enfermagem  Obstétrica e Neonatologia (especialização) 
(   ) Enfermagem em Emergência e UTI (especialização) 
(   ) Processos Educacionais Interativos e Culturas Digitais (especialização) 
(   ) Outro 
 
Como você se autoavalia quanto à/ao... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

35. Frequência (assiduidade) e pontualidade nas aulas e demais 
atividades curriculares? 

      

36. Conhecimento do projeto pedagógico do curso ao qual está 
vinculado? 

      

37. Planejamento das aulas e demais atividades curriculares remo-
tas? 

      

38. Adequação do plano de ensino ao projeto pedagógico do curso 
e às exigências dos órgãos oficiais? 

      

39. Proposição de atividades e avaliações de pesquisa científica e 
tecnológica? 

      

40. Atualidade e adequação da bibliografia indicada?       

41. Produção e indicação de materiais elaborados pelo corpo do-
cente do Unisba? 

      

42. Associação do conhecimento específico da área do curso a 
conhecimentos gerais e à realidade brasileira e internacional? 

      

43. Adequação e diversificação dos métodos utilizados no processo 
de ensino-aprendizagem? 

      

44. Adequação e diversificação dos instrumentos de avaliação da 
aprendizagem? 

      

45. Atendimento dos estudantes para sanar dúvidas, discutir ideias 
etc.? 

      

46. Relacionamento interpessoal com outros docentes, técnicos 
administrativos e dirigentes? 

      

 
 

 
Questionário de Avaliação de Infraestrutura e Serviços 

 
Como você avalia a/as/o/os... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

56. Acervo bibliográfico e de periódicos da Biblioteca Virtual?        

57. Atendimento da Biblioteca?       

58. Funcionalidades do Campus Virtual, recurso que possibilita 
acesso a aulas, atividades, chat, fórum etc. das disciplinas? 

      

59. Organização visual do Campus Virtual?       

60. Formas de acesso do Campus Virtual?       

61. Suporte técnico, para acesso ao Campus Virtual e à Bibliote-
ca Virtual? 

      

62. Apoio técnico da Coordenação de Pós-graduação e Exten-
são para planejamento e execução das atividades pedagógicas?  

      

63. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo       
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Centro Multidisciplinar de Apoio Pedagógico e Psicossocial – 
Cemapp, setor que acompanha o processo de ensino e aprendi-
zagem e é responsável por adaptações de estudos, formação 
continuada do corpo docente e apoio psicopedagógico a discen-
tes e docentes? 

64. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo 
Núcleo de Recursos Humanos? 

      

65. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo 
Núcleo de Apoio ao Professor - NAP? 

      

66. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pela 
Secretaria Geral de Cursos - SGC? 

      

67. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pela 
Coordenação de Pesquisa e Divulgação Científica? 

      

68. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pela 
Coordenação de Pós-graduação e Extensão? 

      

69. Comunicação interna (redes sociais, infomail, portal etc.)?       

70. Atuação da Comissão Própria de Avaliação – CPA, respon-
sável por esta e outras avaliações internas e enquetes do Unisba 

      

71. Acesso de docentes a apoio institucional para a realização 
de atividades técnicas, científicas, artísticas, culturais e esporti-
vas? 

      

72. Acesso de docentes a apoio institucional para apresentação 
de trabalhos em eventos técnicos, científicos, artísticos, culturais 
e esportivos? 

      

73. Acesso de docentes a apoio institucional para projetos de 
internacionalização (realização de eventos com participantes ou 
instituições estrangeiras, participação em eventos internacionais, 
intercâmbio etc.)? 

      

 
 

Questionário de Avaliação da Organização Didático-pedagógica 
 
Como você avalia a/as/o/os... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

32. Diretrizes e princípios pedagógicos?       

33. Estrutura curricular e distribuição de carga horária?       

34. Integração entre objetivos e conteúdos de diferentes discipli-
nas (interdisciplinaridade)? 

      

35. Articulação entre teoria e prática?       

36. Concepção e implementação do projeto de estágio obrigató-
rio? (Caso não exista, marque “Não sei responder”) 

      

37. Adaptação do ensino presencial para o ensino remoto, devi-
do à pandemia de COVID-19? 

      

38. Oferta de extensão (cursos, oficinas, eventos remotos)?        

39. Contribuição para a formação profissional e humana do(a) 
egresso(a)? 

      

 
Quais são as estratégias metodológicas que você mais utiliza para o ensino remoto? Aponte 
as quatro mais recorrentes. 
(   ) Chat (debate de questões teóricas e casos práticos) 
(   ) Elaboração de textos de gêneros diversos 
(   ) Entrevista com profissionais, pesquisadores etc. 
(   ) Estudo de caso 
(   ) Experiência com utensílios e recursos materiais disponíveis em domicílio 
(   ) Experiência em laboratório virtual 
(   ) Fichamento de texto 
(   ) Fórum (debate de questões teóricas e casos práticos) 
(   ) Jogos 
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(   ) Observação simples ou participante de objetos pré-definidos (situações, ambientes virtuais etc.) 
(   ) Orientação de projetos 
(   ) Questionário 
(   ) Resenha crítica de texto e/ou de filme ou outro produto cultural 
(   ) Resumo de texto 
(   ) Simulação de situações com ou sem utilização de plataforma, software e/ou aplicativo 
(   ) Teste simulado 
(   ) Videoaula demonstrativa com experimento, simulação e/ou discussão de caso real etc. síncrona 
(em tempo real) 
(   ) Videoaula demonstrativa com experimento, simulação e/ou discussão de caso real etc. assíncro-
na 
(   ) Videoaula expositivo-participativa assíncrona 
(   ) Videoaula expositivo-participativa síncrona (em tempo real) 
(   ) Outra 
 
Quais são os acervos dos títulos que você mais utiliza para o ensino remoto? Aponte as duas 
opções mais recorrentes. 
(   ) Anais de eventos acadêmicos on-line 
(   ) Base de periódicos on-line 
(   ) Biblioteca virtual de terceiros 
(   ) Biblioteca virtual do Unisba 
(   ) Site com obras de terceiros com direito autoral cedido (copyleft etc.) 
(   ) Site com produtos jornalísticos 
(   ) Outros 
 
Quais são os recursos tecnológicos que você mais utiliza para o ensino remoto? Aponte as 
quatro opções mais recorrentes. 
(   ) Aplicativo de videoconferência/videoaula (Google Meet etc.) 
(   ) Aplicativo para avaliação (Laboratório de Avaliação, Google Form etc.) 
(   ) Aplicativo/plataforma de realidade aumentada 
(   ) Bases de dados 
(   ) Campus Virtual Unisba 
(   ) Editor de texto (Word etc.) 
(   ) Games (Canvas Games ou outro) 
(   ) Laboratório virtual 
(   ) Plataforma colaborativa para produção e distribuição de conteúdos (Wiki) 
(   ) Quadro branco digital e colaborativo (Jamboard etc.) 
(   ) Simulador virtual 
(   ) Software livre ou com versão trial específico da área do curso 
(   ) Outro 
 
 
 

Questionário de Avaliação do Coordenador de Curso 
 
Como você avalia a atuação do(a) coordenador(a) do seu curso quanto ao/à... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

18. Desenvolvimento e execução do projeto pedagógico do cur-
so? 

      

19. Organização e envolvimento com atividades de extensão em 
seu curso? 

      

20. Supervisão da disponibilização de recursos tecnológicos 
(Campus Virtual, Biblioteca Virtual etc.) para atividades curricula-
res? 

      

21. Divulgação de normas e procedimentos da instituição, junto à 
sua equipe? 

      

22. Orientação para a realização do trabalho?       

23. Disponibilidade para atendimento aos docentes para sanar 
dúvidas, escuta de críticas, coleta de sugestões etc.? 
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24. Relacionamento interpessoal com os docentes?       

25. Liderança e capacidade de resolução de problemas?       

 
 

Questionário de Avaliação do(a) Estudante 
 
Como você avalia a atuação do(a) estudante quanto ao/aos/à/às... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

21. Frequência (assiduidade) e pontualidade nas aulas e demais 
atividades curriculares? 

      

22. Atenção e participação nas aulas e demais atividades curricula-
res? 

      

23. Cumprimento de tarefas (exercícios e avaliações)?       

24. Dedicação de tempo semanal para estudo?       

25. Leitura da bibliografia das disciplinas cursadas?       

26. Aprendizado manifestado nas atividades curriculares?       

27. Capacidade de raciocínio lógico?       

28. Conhecimento preliminar, adquirido durante a graduação?       

29. Interação e busca do(a) docente para sanar dúvidas, dar suges-
tões, fazer críticas etc.? 

      

30. Relacionamento interpessoal com seus colegas, os docentes e 
os técnicos administrativos? 
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AVALIAÇÃO PELO COORDENADOR DE CURSO 
 
 
Prezado(a) coordenador(a) de curso, 
 
Chegou a hora da Autoavaliação Institucional e da Autoavaliação dos Cursos do Unisba 2020. Esta 
pesquisa é uma oportunidade de você manifestar sua percepção e contribuir para a gestão da insti-
tuição e dos cursos e, assim, para a melhoria constante da organização didático-pedagógico, do perfil 
dos profissionais em atuação, da infraestrutura e dos serviços da sua instituição.  
 
Participam estudantes, professores, técnicos administrativos e pessoas da comunidade externa vo-
luntários. Participe você também. É simples e rápido. Siga as orientações: 
− Atribua conceitos em uma escala de 5 a 1, considerando 5 equivalente a excelente/atende plena-
mente, 4 a bom/atende na maioria das vezes, 3 a regular/atende na minoria das vezes, 2 a 
ruim/quase nunca atende e 1 a péssimo/nunca atende; 
− Não deixe questões em branco. Caso não tenha informações ou não tenha acesso à estrutura ou 
ao serviço em foco, assinale a alternativa “Não sei responder” ou “Não se aplica”; e 
− Seja imparcial e coerente com a realidade. Assim, você colabora para a tomada de decisões e o 
planejamento realizado por gestores e dirigentes. 
 
Responsável pelo trabalho, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) informa que serão divulgados 
somente os dados gerais de cada curso e da instituição como um todo, sendo guardada em sigilo a 
identidade dos participantes. 
 
Em todo o processo, serão adotadas medidas para preservação da privacidade e proteção de dados 
pessoais dos participantes. O Unisba utiliza cookies e tecnologias similares para utilização nos seus 
canais institucionais, visando melhorar a experiência de navegação e coletar dados para futuras 
ações de comunicação e marketing institucionais. 
 
 
Desde já, agradecemos sua atenção. 
 
 
Saudações acadêmicas, 
 
Comissão Própria de Avaliação 
 
 
 
 

Questionário de Autoavaliação 
 
Como você se autoavalia quanto à/ao... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

47. Frequência (assiduidade) e pontualidade no horário de expedi-
ente pactuado? 

      

48. Cumprimento de prazos para realização de atividades pactua-
das (horários de aula, orçamento, plano de ações, relatórios, ajus-

tes no PPC etc.) 

      

49. Liderança e capacidade de resolver problemas?       

50. Conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso ao qual está 
vinculado? 

      

51. Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI)? 

      

52. Conhecimento do Projeto Pedagógico Institucional (PPI)?       

53. Conhecimento sobre as normas e os procedimentos institucio-
nais? 

      

54. Planejamento das ações do curso?       

55. Adequação do Plano de Ações e do Projeto Pedagógico do       
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Curso ao PDI e às exigências dos órgãos oficiais? 

56. Atualização do projeto pedagógico e da proposta curricular do 
curso? 

      

57. Atuação para substituição do ensino presencial pelo ensino 
remoto, devido à pandemia de COVID-19? 

      

58. Atualização e adequação da bibliografia indicada no curso?       

59. Proposição e desenvolvimento de produtos e serviços, no âmbi-
to dos componentes curriculares? 

      

60. Acompanhamento das atividades de ensino, inclusive estágios?       

61. Proposição e promoção de atividades de iniciação científica?       

62. Proposição e promoção de atividades de extensão?       

63. Proposição e promoção de atividades de monitoria e mediação 
de aprendizagem? 

      

64. Proposição e promoção de ações para captação de novos alu-
nos? 

      

65. Proposição e promoção de ações para fidelização dos alunos 
matriculados? 

      

66. Estímulo à produção e publicação científica e à participação em 
eventos acadêmicos pelo corpo docente? 

      

67. Estímulo e apoio à produção de materiais didáticos por docen-
tes no âmbito do curso? 

      

68. Supervisão das condições das instalações físicas, dos equipa-
mentos e dos materiais utilizados pelo curso? 

      

69. Atuação para a atualização do acervo da Biblioteca?       

70. Relacionamento interpessoal com outros docentes, técnicos 
administrativos e dirigentes? 

      

71. Atendimento dos estudantes para sanar dúvidas, discutir ideias, 
coletar sugestões, ouvir críticas etc.? 

      

72. Atendimento dos professores e técnicos para sanar dúvidas, 
discutir ideias, coletar sugestões, ouvir críticas etc.? 

      

 
 
 

Questionário de Avaliação de Infraestrutura e Serviços 
 
Como você avalia a/as/o/os... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

74. Acervo bibliográfico e de periódicos da Biblioteca Virtual?        

75. Atendimento da Biblioteca?       

76. Funcionalidades do Campus Virtual, recurso que possibilita 
acesso a aulas, atividades, chat, fórum etc. das disciplinas? 

      

77. Organização visual do Campus Virtual?       

78. Formas de acesso do Campus Virtual?       

79. Funcionalidades do Portal Acadêmico, que possibilita acesso 
a conteúdos ministrados e notas e frequência do estudante nos 
componentes curriculares? 

      

80. Organização visual do Portal Acadêmico?       

81. Formas de acesso do Portal Acadêmico?       

82. Suporte técnico, para acesso ao Campus Virtual, Portal Aca-
dêmico e Biblioteca Virtual? 

      

83. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo 
Centro Multidisciplinar de Apoio Pedagógico e Psicossocial – 
Cemapp? 

      

84. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo 
Núcleo de Recursos Humanos? 

      

85. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo 
Núcleo de Apoio ao Professor - NAP? 

      

86. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pela       
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Secretaria Geral de Cursos - SGC? 

87. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pela 
Coordenação de Pesquisa e Divulgação Científica? 

      

88. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pela 
Coordenação de Pós-graduação e Extensão? 

      

89. Comunicação interna (redes sociais, infomail, portal etc.)?       

90. Atuação da Comissão Própria de Avaliação – CPA, setor 
responsável por avaliações internas e enquetes do Unisba? 

      

91. Suporte técnico e acompanhamento da Coordenação de 
Planejamento e Avaliação, setor responsável por regulação, 
documentação, avaliações internas e externas e planejamento? 

      

92. Acesso de docentes a apoio institucional para a realização 
de atividades técnicas, científicas, artísticas, culturais e esporti-
vas? 

      

93. Acesso de docentes a apoio institucional para apresentação 
de trabalhos em eventos técnicos, científicos, artísticos, culturais 
e esportivos? 

      

94. Acesso de docentes a apoio institucional para projetos de 
internacionalização (realização de eventos com participantes ou 
instituições estrangeiras, participação em eventos internacionais, 
intercâmbio etc.)? 

      

 
 

Questionário de Avaliação da Organização Didático-pedagógica 
 
Como você avalia a/as/o/os... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

40. Diretrizes e princípios pedagógicos do curso?       

41. Estrutura curricular e distribuição de carga horária do curso?       

42. Flexibilização curricular, por meio de aproveitamento de es-
tudos e oferta de disciplinas optativas e de intercâmbio etc.? 

      

43. Integração entre objetivos e conteúdos de diferentes discipli-
nas (interdisciplinaridade)? 

      

44. Articulação entre teoria e prática no curso?       

45. Concepção e implementação do projeto de estágio obrigató-
rio? 

      

46. Adaptação do ensino presencial para o ensino remoto, devi-
do à pandemia de COVID-19? 

      

47. Oferta de atividades complementares (estágio não-
obrigatório, monitoria, iniciação científica, eventos etc.)? 

      

48. Oferta de extensão (cursos, oficinas, eventos remotos)?        

49. Implementação do Programa Institucional de Bolsas de Inici-
ação Científica (Pibic)?  

      

50. Implementação do Programa de Monitoria e do Projeto Medi-
adores de Aprendizagem (ledores etc.)?  

      

51. Contribuição para a formação profissional e humana do(a) 
egresso(a)? 

      

 
Quais são as estratégias metodológicas o curso coordenado pelo(a) sr(a). mais utiliza para o 
ensino remoto? Aponte as quatro mais recorrentes. 
(   ) Chat (debate de questões teóricas e casos práticos) 
(   ) Elaboração de textos de gêneros diversos 
(   ) Entrevista com profissionais, pesquisadores etc. 
(   ) Estudo de caso 
(   ) Experiência com utensílios e recursos materiais disponíveis em domicílio 
(   ) Experiência em laboratório virtual 
(   ) Fichamento de texto 
(   ) Fórum (debate de questões teóricas e casos práticos) 
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(   ) Jogos 
(   ) Observação simples ou participante de objetos pré-definidos (situações, ambientes virtuais etc.) 
(   ) Orientação de projetos 
(   ) Questionário 
(   ) Resenha crítica de texto e/ou de filme ou outro produto cultural 
(   ) Resumo de texto 
(   ) Simulação de situações com ou sem utilização de plataforma, software e/ou aplicativo 
(   ) Teste simulado 
(   ) Videoaula demonstrativa com experimento, simulação e/ou discussão de caso real etc. síncrona 
(em tempo real) 
(   ) Videoaula demonstrativa com experimento, simulação e/ou discussão de caso real etc. assíncro-
na 
(   ) Videoaula expositivo-participativa assíncrona 
(   ) Videoaula expositivo-participativa síncrona (em tempo real) 
(   ) Outra 
 
Quais são os acervos dos títulos que o curso coordenado pelo(a) sr(a). mais utiliza para o en-
sino remoto? Aponte as duas opções mais recorrentes. 
(   ) Anais de eventos acadêmicos on-line 
(   ) Base de periódicos on-line 
(   ) Biblioteca virtual de terceiros 
(   ) Biblioteca virtual do Unisba 
(   ) Site com obras de terceiros com direito autoral cedido (copyleft etc.) 
(   ) Site com produtos jornalísticos 
(   ) Outros 
 
Quais são os recursos tecnológicos que o curso coordenado pelo(a) sr(a). mais utiliza para o 
ensino remoto? Aponte as quatro opções mais recorrentes. 
(   ) Aplicativo de videoconferência/videoaula (Google Meet etc.) 
(   ) Aplicativo para avaliação (Laboratório de Avaliação, Google Form etc.) 
(   ) Aplicativo/plataforma de realidade aumentada 
(   ) Bases de dados 
(   ) Campus Virtual Unisba 
(   ) Editor de texto (Word etc.) 
(   ) Games (Canvas Games ou outro) 
(   ) Laboratório virtual 
(   ) Plataforma colaborativa para produção e distribuição de conteúdos (Wiki) 
(   ) Quadro branco digital e colaborativo (Jamboard etc.) 
(   ) Simulador virtual 
(   ) Software livre ou com versão trial específico da área do curso 
(   ) Outro 
 
 
 

Questionário de Avaliação da Gestão Acadêmica da IES 
 
Como você avalia a atuação da gestão acadêmica da IES quanto ao/à... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

26. Desenvolvimento e execução do Projeto Pedagógico Institu-
cional? 

      

27. Atuação na substituição do ensino presencial por ensino 
remoto, em virtude da pandemia de COVID-19? 

      

28. Organização e envolvimento com atividades de extensão?       

29. Organização e envolvimento com atividades de iniciação à 
pesquisa? 

      

30. Supervisão da disponibilização de recursos tecnológicos 
(Campus Virtual, Biblioteca Virtual etc.) para atividades curricula-
res? 

      

31. Divulgação de normas e procedimentos da instituição, junto à       
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equipe? 

32. Orientação para a realização do trabalho?       

33. Disponibilidade para atendimento à equipe para sanar dúvi-
das, escuta de críticas, coleta de sugestões etc.? 

      

34. Relacionamento interpessoal com a equipe?       

35. Liderança e capacidade de resolução de problemas?       

 
 

Questionário de Avaliação do(a) Professor(a) 
 
Como você avalia a atuação do(a) professor(a) quanto ao/aos/à/às... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

1. Frequência (assiduidade) e pontualidade nas aulas e demais 
atividades curriculares? 

      

2. Cumprimento das suas atribuições como docente?       

3. Conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso?       

4. Adequação do planejamento ao Projeto Pedagógico do Curso?       

5. Organização, divulgação e implementação do plano de ensino?       

6. Adequação da metodologia adotada aos componentes curricula-
res, ao curso e às condições de ensino? 

      

7. Diversificação dos métodos aplicados em cada componente 
curricular? 

      

8. Adequação de recursos didáticos empregados aos componen-
tes curriculares, ao curso e às condições de ensino? 

      

9. Coerência dos mecanismos de avaliação da aprendizagem 
com a proposta pedagógica e as aulas ministradas? 

      

10. Atualização da bibliografia utilizada?       

11. Estímulo, proposição e participação de atividades de pesquisa 
no âmbito dos componentes curriculares e do Programa Institucio-
nal de Bolsas de Iniciação Científica? 

      

12. Estímulo, proposição e participação de atividades de extensão?       

13. Disponibilidade para atendimento ao(à) estudante fora do perío-
do de aula? 

      

14. Interação com estudantes, técnicos e coordenação de curso 
para sanar dúvidas, dar sugestões, fazer críticas etc.? 

      

15. Relacionamento interpessoal com seus colegas, os docentes e 
os técnicos administrativos? 

      

 
 

Questionário de Avaliação do(a) Estudante 
 
Como você avalia a atuação do(a) estudante quanto ao/aos/à/às... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

31. Frequência (assiduidade) e pontualidade nas aulas e demais 
atividades curriculares? 

      

32. Atenção e participação nas aulas e demais atividades curricula-
res? 

      

33. Cumprimento de tarefas (exercícios e avaliações)?       

34. Dedicação de tempo semanal para estudo?       

35. Leitura da bibliografia dos componentes curriculares cursados?       

36. Aprendizado manifestado nas atividades curriculares?       

37. Capacidade de raciocínio lógico?       

38. Conhecimento preliminar, adquirido durante a formação inicial?       

39. Interação com docentes e coordenação de curso para sanar 
dúvidas, dar sugestões, fazer críticas etc.? 

      

40. Relacionamento interpessoal com seus colegas, os docentes e       
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os técnicos administrativos? 
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AVALIAÇÃO PELO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
 
Prezado(a) colaborador(a), 
 
Chegou a hora da Autoavaliação Institucional e da Autoavaliação dos Cursos do Unisba 2020. Esta 
pesquisa é uma oportunidade de você manifestar sua percepção e contribuir para a gestão da insti-
tuição e dos cursos e, assim, para a melhoria constante da organização didático-pedagógico, do perfil 
dos profissionais em atuação, da infraestrutura e dos serviços da sua instituição.  
 
Participam estudantes, professores, técnicos administrativos e pessoas da comunidade externa vo-
luntários. Participe você também. É simples e rápido. Siga as orientações: 
− Atribua conceitos em uma escala de 5 a 1, considerando 5 equivalente a excelente/atende plena-
mente, 4 a bom/atende na maioria das vezes, 3 a regular/atende na minoria das vezes, 2 a 
ruim/quase nunca atende e 1 a péssimo/nunca atende; 
− Não deixe questões em branco. Caso não tenha informações ou não tenha acesso à estrutura ou 
ao serviço em foco, assinale a alternativa “Não sei responder” ou “Não se aplica”; e 
− Seja imparcial e coerente com a realidade. Assim, você colabora para a tomada de decisões e o 
planejamento realizado por gestores e dirigentes. 
 
Responsável pelo trabalho, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) informa que serão divulgados 
somente os dados gerais de cada curso e da instituição como um todo, sendo guardada em sigilo a 
identidade dos participantes. 
 
Em todo o processo, serão adotadas medidas para preservação da privacidade e proteção de dados 
pessoais dos participantes. O Unisba utiliza cookies e tecnologias similares para utilização nos seus 
canais institucionais, visando melhorar a experiência de navegação e coletar dados para futuras 
ações de comunicação e marketing institucionais. 
 
 
Desde já, agradecemos sua atenção. 
 
 
Saudações acadêmicas, 
 
Comissão Própria de Avaliação 
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Questionário de Autoavaliação 
 
1. Em que unidade você atua? 
(   ) Biblioteca 
(   ) Cejusc-Balcão de Justiça e Cidadania / Núcleo de Práticas Jurídicas 
(   ) Central de Atendimento  
(   ) Centro Multidisciplinar de Apoio Pedagógico e Psicossocial (Cemapp) 
(   ) Clínica Escola Maria Adelaíde de Cicè  
(   ) Comissão Própria de Avaliação - CPA 
(   ) Coordenação de Esportes 
(   ) Coordenação de Graduação 
(   ) Coordenação de Pesquisa e Divulgação Científica 
(   ) Coordenação de Planejamento e Avaliação  
(   ) Coordenação de Pós-graduação e Extensão  
(   ) Laboratórios de Ciências da Saúde  
(   ) Laboratórios de Comunicação - RTVC 
(   ) Núcleo de Apoio ao Professor - NAP 
(   ) Núcleo de Assistência Administrativa  
(   ) Núcleo de Assistência Social 
(   ) Núcleo de Carreiras e Fidelização 
(   ) Núcleo de Comunicação e Marketing 
(   ) Núcleo de Engenharia e Manutenção 
(   ) Núcleo de Financiamento Estudantil (Fies) 
(   ) Núcleo de Internacionalização 
(   ) Núcleo de Recursos Humanos 
(   ) Núcleo de Seleção de Ingressantes  
(   ) Núcleo de Tecnologia da Informação 
(   ) Núcleo Financeiro  
(   ) Reitoria 
(   ) Secretaria Geral de Cursos 
(   ) Serviço de Orientação Humanística 
(   ) Serviço Escola de Psicologia 
(   ) Teatro ISBA 
(   ) Outra



 

 

 
Como você se autoavalia quanto à/ao... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

73. Frequência (assiduidade) e pontualidade no horário de expediente 
pactuado? 

      

74. Cumprimento de prazos para realização de atividades pactuadas 

com outros setores e a IES 

      

75. Liderança e capacidade de resolver problemas?       

76. Conhecimento das metas institucionais?       

77. Conhecimento sobre as normas e os procedimentos institucionais?       

78. Atuação para substituição das atividades presenciais por atividades 
remotas, devido à pandemia de COVID-19? 

      

79. Proposição e desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços 
para a instituição? 

      

80. Proposição e promoção de ações para captação de novos alunos e 
fidelização dos estudantes matriculados? 

      

81. Relacionamento interpessoal com outros técnicos administrativos, 
docentes e dirigentes? 

      

82. Atendimento dos públicos interno e externo para sanar dúvidas, 
discutir ideias, coletar sugestões, ouvir críticas etc.? 

      

 
 
 

Questionário de Avaliação de Infraestrutura e Serviços 
 
Como você avalia a/as/o/os... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

95. Organização dos serviços prestados remotamente pela IES?       

96. Adequação de equipamentos, materiais e outros recursos às 
necessidades do setor em que atua? 

      

97. Funcionalidades dos sistemas operacionais utilizados pela IES?       

98. Suporte técnico para acesso às tecnologias utilizadas para o 
trabalho? 

      

99. Comunicação, atendimento e resolução de problemas pelo Nú-
cleo de Recursos Humanos? 

      

100. Acesso a oportunidades de formação, capacitação, atuali-
zação, aperfeiçoamento, especialização profissional? 

      

101. Comunicação interna (redes sociais, infomail, portal etc.)?       

102. Atuação da Comissão Própria de Avaliação – CPA, setor 
responsável por avaliações internas e enquetes do Unisba? 

      

103. Suporte técnico e acompanhamento da Coordenação de 
Planejamento e Avaliação, setor responsável por regulação, docu-
mentação, avaliações internas e externas e planejamento? 

      

104. Acesso a apoio institucional para a realização de atividades 
técnicas, científicas, artísticas, culturais e esportivas? 

      

105. Acesso a apoio institucional para apresentação de trabalhos 
em eventos técnicos, científicos, artísticos, culturais e esportivos? 

      

106. Acesso a apoio institucional para projetos de internacionali-
zação (realização de eventos com participantes ou instituições es-
trangeiras, participação em eventos internacionais, intercâmbio 
etc.)? 

      

 
 

Questionário de Avaliação da Gestão Imediata 
 
Como você avalia a atuação da gestão imediata quanto ao/à... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 Não sei 



 

 

responder 

36. Desenvolvimento e execução de Plano de Ações do setor?       

37. Atuação na substituição das atividades presenciais por ativida-
des remotas, em virtude da pandemia de COVID-19? 

      

3. Planejamento das ações do setor?       

4. Adequação do Plano de Ações ao PDI e às exigências dos ór-
gãos oficiais? 

      

5. Supervisão da disponibilização de instalações, equipamentos e 
materiais pela IES para a realização do trabalho? 

      

6. Divulgação de normas e procedimentos da instituição, junto à 
equipe? 

      

7. Orientação para a realização do trabalho?       

8. Acompanhamento das atividades desenvolvidas no setor, por 
sua equipe profissional? 

      

9. Disponibilidade para atendimento à equipe para sanar dúvidas, 
escuta de críticas, coleta de sugestões etc.? 

      

10. Relacionamento interpessoal com a equipe?       

11. Liderança e capacidade de resolução de problemas?       

 
 
 
 
  



 

 

AVALIAÇÃO PELO USUÁRIO DE SERVIÇOS (PÚBLICO EXTERNO) 
 
 
Prezado(a) sr(a)., 
 
Esta pesquisa é uma oportunidade de você manifestar sua percepção sobre nossos serviços e contribuir 
para a gestão do Unisba e, assim, para a melhoria constante da qualidade dos nossos serviços.  
 
Participe! É simples e rápido. Siga as orientações: 
− Atribua conceitos em uma escala de 5 a 1, considerando 5 equivalente a excelente/atende plenamen-
te, 4 a bom/atende na maioria das vezes, 3 a regular/atende na minoria das vezes, 2 a ruim/quase nunca 
atende e 1 a péssimo/nunca atende; 
− Não deixe questões em branco. Caso não tenha informações ou não tenha acesso à estrutura ou ao 
serviço em foco, assinale a alternativa “Não sei responder” ou “Não se aplica”; e 
− Seja imparcial e coerente com a realidade. Assim, você colabora para a tomada de decisões e o pla-
nejamento do Unisba. 
 
Responsável por este trabalho, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) informa que serão divulgados 
somente os dados gerais da pesquisa, sendo guardada em sigilo a identidade dos participantes. 
 
Em todo o processo, serão adotadas medidas para preservação da privacidade e proteção de dados 
pessoais dos participantes. O Unisba utiliza cookies e tecnologias similares para utilização nos seus ca-
nais institucionais, visando melhorar a experiência de navegação e coletar dados para futuras ações de 
comunicação e marketing institucionais. 
 
 
Desde já, agradecemos sua atenção. 
 
 
Saudações acadêmicas, 
 
Comissão Própria de Avaliação 

 

Questionário 
 

1) Qual é o serviço do Unisba a ser avaliado por você? 
(   ) Agência Experimental (Revista Soul ou Aban - Agência Baiana de Notícias) 
(   ) Cejusc/Balcão de Justiça e Cidadania 
(   ) Clínica Escola Maria Adelaíde de Cicè 
(   ) Curso de extensão (inclusive remoto) 
(   ) Evento acadêmico (como Congresso, Semana Acadêmica, painel, palestra, Mostra Cultural) 
(   ) Núcleo de Práticas Jurídicas 
(   ) Programa de Apoio ao Esporte 
(   ) Programa de Educação Física e Esporte Adaptado Social 
(   ) Projeto Em Movimento 
(   ) Projeto Teatro Médico 
(   ) Serviço Escola de Psicologia 
(   ) Teatro ISBA 
(   ) Outro (________________________________) 



 

 

 
Como você se avalia a... 

ITEM AVALIADO 5 4 3 2 1 
Não sei 

responder 

Adaptação da atividade para o modelo remoto, em virtude da pande-
mia de COVID-19? 

      

Tecnologia utilizada para a realização da atividade, em virtude da 
pandemia de COVID-19? 

      

Qualidade do serviço prestado?       

Agilidade no atendimento realizado?       

Capacidade técnica da equipe profissional envolvida?       

Cortesia no atendimento realizado?       

Divulgação do serviço prestado?       

 


