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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Da Autoavaliação e do Marco Regulatório 
 

A avaliação da qualidade do Ensino Superior constitui um processo de alta 

complexidade, uma vez que envolve uma ampla gama de fatores. Nesse contexto, 

a Comissão Especial de Avaliação (CEA), busca de forma efetiva, analisar os 

compromissos e responsabilidades sociais da Instituição de Ensino Superior na 

formação de profissionais capacitados integralmente e aptos ao desempenho das 

mais diversas funções na sociedade. 

Essa proposta de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) busca contemplar essa ampla gama de fatores que determinam a 

qualidade do ensino superior ofertado pelas Instituições de Ensino Superior 

brasileiras, promovendo um sistema integrado que se consolida a partir de uma 

avaliação interna, externa e pelo desempenho dos estudantes durante o processo 

formativo. 

Nesse sistema, a avaliação interna fica a cargo da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), cujo objetivo geral é implementar o processo de autoavaliação na 

IES, e promover a sistematização e a prestação das informações solicitadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 

Para a concretização desse objetivo, a CPA do Centro Universitário Redentor tem 

como proposta desenvolver, em sua metodologia de trabalho, os seguintes 

procedimentos: 

 analisar as ações do UniRedentor, tomando como base as dez 

dimensões previstas pelo SINAES; 

 identificar   potencialidades   e   fragilidades   relativas   ao   contexto   

acadêmico   e administrativo, bem como propor ações de melhoria dos 

processos; 

 estabelecer um elo entre a comunidade acadêmica e os gestores da 

instituição; 

 nortear  e  acompanhar  as  ações  de  melhoria  realizadas  pelo 

UniRedentor,  a  partir  dos relatórios produzidos ao final de cada processo. 
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Nessa perspectiva, o  C e n t r o  U n i v e r s i t á r i o  Redentor propõe um 

modelo de autoavaliação institucional, concebido como um processo de caráter 

diagnóstico, formativo e de compromisso coletivo, visando identificar o perfil 

institucional e o significado de sua atuação por meio de suas atividades 

relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão.  

O processo de autoavaliação articula-se aos propósitos e à execução 

das metas previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional e busca 

diagnosticar, de forma permanente, a instituição, tomando como base para sua 

atuação as dez dimensões do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

- SINAES, criado pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004.  

Para alcançar esse objetivo, a CPA promove ações que requerem o diálogo 

permanente com a comunidade interna e externa, por meio de diferentes ações 

desenvolvidas, tais como acompanhamento, análise, consolidação de práticas 

avaliativas e tomadas de decisão.  

Desde sua implementação a CPA buscou desenvolver um processo 

transparente, tentando sempre buscar a identidade institucional e dar suporte  

gestão acadêmica, na melhoria da qualidade de Ensino, constitui um órgão 

autônomo que preza por meios dinâmicos de levantamento de dados, 

abrangendo todas as esferas da presente instituição, garantindo o levantamento 

de informações de caráter educativo, as quais viabilizam ações direcionas na 

busca pela melhoria constante dos serviços prestados pela UniRedentor à 

sociedade. 

 

 

1.2 Dos Aspectos Fundamentais do Planejamento Estratégico 

 

 O processo de Autoavaliação institucional constitui um dos principais pilares 

da Gestão Acadêmica, uma vez que possibilita o autoconhecimento, por meio do 

qual pode-se identificar o perfiz da IES no que tange suas fragilidades e 

potencialidades. Sendo assim por meio do processo de autoavaliação, podem ser 

estabelecidas diretrizes e ações que melhor direcionem o desenvolvimento 

institucional no alcance de sua missão e objetivos. 
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Com esse propósito, o processo de autoavaliação do Centro Universitário 

Redentor é pautado em ações estabelecidas em um calendário anual, definido no 

início do ano letivo. Neste momento são estabelecidas as metas de obtenção de 

informações junto à comunidade acadêmica, bem como os meios de análise dos 

processos pedagógicos e de gestão acadêmica, sempre enfatizando os cinco eixos 

estabelecidos pelo SINAES. 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional, cuja dimensão pertinente é a 

estabelecida no inciso VIII – “planejamento e avaliação, especialmente os 

processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional”; 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional, que abrange as dimensões estabelecidas 

nos incisos I e III, respectivamente, “missão e o plano de desenvolvimento 

institucional” e “responsabilidade social da instituição, considerada especialmente 

no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural”; 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas, compreendendo as dimensões descritas nos incisos 

II, IV e IX, quais sejam: “a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos procedimentos 

para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades”, “a comunicação com a sociedade;” e “políticas de atendimento aos 

estudantes”; 

Eixo 4 – Políticas de Gestão, envolvendo as dimensões insculpidas nos incisos V, 

VI e X: “as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho”, “organização e gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e 

autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da 

comunidade universitária nos processos decisórios” e “sustentabilidade financeira, 

tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da 

educação superior”; 
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Eixo 5 – Infraestrutura Física, correspondendo à dimensão descrita no inciso VII, 

“infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação”. 

 

 Neste sentido a CPA-UniRedentor contribui com a Gestão Acadêmica 

promovendo efetivamente o autoconhecimento da instituição por meio de ações 

como: 

 Planejar o cronograma de execução do processo de autoavaliação 

institucional. 

 Contribuir para a organização do Plano de Ação específico para cada esfera 

de atuação institucional. 

 Sensibilizar a comunidade acadêmica quanto a relevância do processo de 

autoavaliação. 

 Aplicar o instrumento de autoavaliação nos diversos setores que compõem 

a comunidade acadêmica. 

 Organizar e análise dos dados referentes ao processo de autoavaliação. 

 Interpretar dos dados da autoavaliação e elaboração de relatórios parcial e 

final dos ciclos avaliativos conforme calendário Inep. 

 Divulgar os resultados do processo de autoavaliação à comunidade 

acadêmica e comunidade externa. 

 Contribuir ativamente na revisão do PDI e demais documentos institucionais. 

 Analisar junto aos gestores de curso os resultados das avaliações externas 

e contribuir para o estabelecimento de ações para a melhoria dos cursos. 

O processo de autoavaliação nesse contexto se mostra o meio mais eficaz, 

fidedigno e amplo de autoconhecimento. As estratégias de ação da CPA, por serem 

diversificadas, permitem o levantamento de dados nos mais diferentes aspectos e 

graus de profundidade, constituindo assim uma ferramenta essencial ao processo 

de Gestão.  
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Outro aspecto relevante à CPA é sua função como promotora de 

informações não só à comunidade acadêmica, bem como à sociedade civil de 

entorno da IES e ao INEP, por meio dos relatórios parciais e final. 

Neste sentido, tomando por base as dimensões estabelecidas na Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES no.065, a CPA-UniRedentor, tem estabelecido os 

seguintes objetivos específicos mediante análise dos dados do processo de 

autoavaliação: 

 Identificar as principais fragilidades da IES 

 Reconhecer as potencialidades que podem ser exploradas 

 Elaborar os relatórios de autoavaliação e encaminhar ao órgão regulatório 

 Apresentar e os relatórios ao Gestor; 

 Discutir juntamente com o Gestor as estratégias e ações pertinentes, bem 

com seu cronograma de execução. 

 Acompanhar a execução do Plano de Ação estabelecido; 

 Discutir e avaliar constantemente o processo de autoavaliação institucional. 

Para alcançar os objetivos propostos a CPA-UniRedentor consta com uma 

rotina de processos para a busca ativa de informações a partir da aplicação de 

questionário à toda comunidade acadêmica buscando uma avaliação diagnóstica 

sobre as condições e o grau de satisfação dos processos e práticas institucionais. 

O referido instrumento tange os cinco Eixos e as dez dimensões preconizados pelo 

INEP. 

Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação são analisados pela CPA 

em reuniões integradas com o NDE dos cursos, nas quais são analisados os 

elementos referentes ao instrumento de avaliação externa e de acordo com a 

pontuação computada, a CPA emite um relatório de avaliação do curso. 

Em relação à Gestão Acadêmica a CPA faz uso dos documentos 

institucionais, participando das reuniões de órgãos Colegiados, bem como por meio 

do levantamento de dados mediante a aplicação do instrumento de avaliação junto 

à comunidade acadêmica. 
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A infraestrutura da IES é avaliada por meio do instrumento, quantificando o 

grau de satisfação dos envolvidos, bem como através de visitas in loco. A CPA 

também realiza o acompanhamento do Plano de Acessibilidade proposto pela 

instituição, participando de reuniões do Núcleo de Acessibilidade. 

Os dados de avaliação institucional por parte da comunidade acadêmica são 

obtidos por meio de questionário estruturado quantitativo, ao qual discentes e 

docentes tem acesso via sistema plataforma AVA. Os questionários são 

respondidos semestralmente de modo a cobrir as dez dimensões dos cinco eixos 

de avaliação. 

Previamente a abertura do questionário para preenchimento, a CPA realiza 

um trabalho de sensibilização de alunos, professores e colaboradores, ressaltando 

a importância da autoavaliação institucional para a IES. A sensibilização é realizada 

por cartazes alocados em ambientes de maior movimento, por meio das mídias 

sociais e também por comunicados orais nas salas de aula. Os docentes são ainda 

informados pela coordenação de seus cursos. 

Outro recurso de sensibilização utilizado pela Comissão se dá por meio de 

vídeos explicativos sobre o processo de autoavaliação, bem como sobre a 

importância do processo para a gestão da instituição. Os vídeos são divulgados 

nas redes sociais da IES, possibilitando visualização e compartilhamento por parte 

de discentes e docentes. 

Em relação a sociedade civil organizada, a percepção da mesma sobre os 

impactos do Centro Universitário Redentor na região, é obtida por meio que 

questionários de percepção, aplicados em Unidades Básicas de Saúde. 

Os resultados decorrentes da Avaliação Externa, como ENADE, IGC, CPC 

e visitas de Comissões de Especialistas do MEC/INEP são avaliados pela CPA 

após divulgação dos resultados em conjunto com os NDE, Reitoria e demais órgãos 

Colegiados. 

Para complementar, a CPA ainda busca informações junto aos discentes 

representantes de turma, no intuído de levantar informações de cunho qualitativo, 

o que permite ao gestor do curso ações mais bem direcionadas e precisas. 
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1.3. Dados Da Instituição 
 

1.3.1 Mantenedora 
 

A Sociedade Universitária Redentor – SUR - é uma sociedade anônima com 

fins lucrativos, apolítica, de natureza privada, registrada no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas – Cartório do 12º Ofício de Niterói - RJ sob o nº 37995, Protocolo 

A, registrado sob o nº de ordem 2114 do Livro A-3,  com CNPJ n.º 03.596.799/0001-

19. 

A Sociedade Universitária Redentor – SUR - apresenta uma situação fiscal 

e parafiscal regular, conforme documentação pertinente, a qual se encontra à 

disposição dos órgãos competentes em seu arquivo: Certidão de Regularidade do 

INSS (CND); FGTS: Certidão de Regularidade; PIS: Certidão Negativa de Dívidas 

e Protestos expedida por cartório específico; Certidão Negativa de Débitos de 

Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura Municipal de Itaperuna - RJ; e 

Certidão de Quitação de Tributos Federais administrados pela Secretaria da 

Receita Federal.   

 

1.4 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

O Centro Universitário Redentor iniciou suas atividades em 2002, tendo sido 

autorizado como “Faculdade Redentor”, nas instalações da Faculdade Teológica 

Batista de Itaperuna, com seis cursos de graduação: Engenharia Civil, Engenharia 

Mecânica, Nutrição, Fonoaudiologia, Ciências Biológicas e Serviço Social. Em 

pouco tempo as instalações ficaram insuficientes e foi necessário agregar dois 

novos prédios. O primeiro no centro da cidade – antigo shopping Bedim, abrigou os 

cursos de engenharia. O segundo em frente ao prédio inicial – antigo Hospital da 

Criança, abrigou parte dos cursos de saúde. 

Em 2003, ainda como Faculdade Redentor iniciou os cursos de pós-graduação 

lato sensu em sua sede em Itaperuna. Em seguida, começou com a ministrar  os 

cursos de pós- graduação presenciais fora de sede, tendo como demanda inicial os 

cursos de Pós Lato Sensu em Saúde da Família e Medicina Intensiva.  
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Em dezembro de 2006, caminhando para o crescimento Institucional passa  a 

oferecer dois novos cursos: Fisioterapia e Sistemas de Informação. 

Em 2007, uma nova visão estratégica impulsiona a expansão da IES para uma 

nova sede unificando os seus campi. Desta forma, foi fechado contrato para 

adequação do prédio situado na Rodovia BR 356, na entrada da cidade para 

atender a demanda de todos os cursos oferecidos. Em janeiro de 2008, ocorre a 

mudança para a nova sede, dando inicio a uma nova fase, com a implantação de 

mais quatro novos cursos: Engenharia de Produção, Administração, Enfermagem 

e Arquitetura e Urbanismo. 

Com o crescimento institucional e a nacionalização dos cursos de pós-

graduação do Centro Universitário Redentor, de acordo com a demanda 

institucional, há uma reestruturação no Departamento de Tecnologia da 

Informação, a fim de adequar as existentes e fornecer novas plataformas de apoio 

pedagógico a distância aos cursos presenciais. No ano de 2009, foi 

institucionalizado a Coordenadoria Nacional de ensino a Distância, para apoiar 

técnica e academicamente todos os cursos da Instituição. 

Em 2012, a Sociedade Universitária Redentor comemora o início das 

atividades da segunda Instituição de Ensino Superior, desta vez, sediada em 

Campos dos Goytacazes, chamada Faculdade Redentor de Campos, com 7 cursos 

de graduação a saber: Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Administração, 

Nutrição, Enfermagem, Serviço Social e Tecnólogo em Marketing.   

E ao mesmo tempo diante do amadurecimento institucional, a Sociedade 

Universitária Redentor, através da sua mantida ainda Faculdade Redentor, e com 

a região sendo a grande fornecedora de mão de obra para as plataformas a serviço 

da Petrobrás na Bacia de Campos e a construção do Super Porto do Açu, que será 

o maior porto do Brasil, observou-se muitas pessoas perdendo a oportunidade de 

cursar o ensino superior presencial por trabalharem em regime de escala 

embarcados nas plataformas de petróleo.  

Para atender principalmente a este perfil de aluno, ainda em 2012, deu-se 

início a dois grandes projetos na sua sede em Itaperuna, protocolando primeiro no 

eMEC o Credenciamento do EaD com dois cursos nas áreas de exatas.  E em 

seguida a partir da  experiência  no oferecimento de cursos de Pós-graduação lato 
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Sensu na área de Estratégia de Saúde da Família, Medicina intensiva e outros, com 

uma demanda regional e nacional reprimida, amparado na visão da comunidade 

acadêmica e com um projeto inovador pautado nas novas DCNS a ser aprovada e 

homologado no CNE, foi protocolado no eMEC o processo de abertura do curso de 

Medicina, que teve duração de 3 anos, tendo sido submetido a  todas as avaliações 

necessárias e obtendo sucesso em todas, culminando então na portaria de 

autorização publicada em julho de 2015. 

Em 2014 a Faculdade Redentor é Credenciada em sua sede e no Polo de 

Campos dos Goytacazes para oferecimento dos cursos de Engenharia Civil e de 

Engenharia de Produção em dois na modalidade à distância. E nesse ritmo de 

crescimento institucional e amparada nas notas obtidas pelos seus cursos nos 

últimos ciclos avaliativos e na Instrução Normativa nº 4 de 31 de maio de 2013, 

recebeu dispensa de três avaliações in loco, com autorização imediata de três 

cursos: Licenciatura em Ciências Biológicas, Ciências Contábeis e Engenharia 

Elétrica. No mesmo ano, protocolou no eMEC o processo de autorização do curso 

de Psicologia, tendo sido autorizados em 2016 e  o processo de transformação da 

organização acadêmica, pleiteando o status de Centro Universitário, tendo sido 

autorizado o Credenciado, através da Portaria 766 em 22 de junho de 2017. 

Nos anos de 2016 e 2017 a Sociedade Universitária Redentor, iniciar as 

atividades de duas novas mantidas, com a mesma visão empreendedora de 

desenvolvimento regional,  a saber a Faculdade Redentor de Paraíba do Sul, com 

sede no município de Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro, com os cursos de 

Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Arquitetura e 

Urbanismo e Serviço Social e Faculdade Redentor Metropolitana, no município de 

Queimados, no estado do Rio de Janeiro, com os cursos de Engenharia Civil, 

Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção, Pedagogia e Educação Física. 

Em 2018, com o crescimento do EaD e diante da sua autonomia o Centro 

Universitário Redentor cria 10 novos cursos no modalidade à distância, tendo como 

espelho a experiências dos cursos na modalidade presencial, são eles: 

Administração, Ciências Contábeis, Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, 

Educação Física, História, Teologia, Letras, Geografia e Tecnólogo em Recursos 

Humanos e 20 novos polos em cidades estratégicas: Angra dos Reis, Barra Mansa, 
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Cabo Frio, Macaé, Rio das Ostras, Macaé, Itaboraí, Nova Friburgo, Petrópolis, 

Teresópolis, Volta Redonda, Paraíba do Sul, Queimados, Cariacica, Cachoeiro do 

Itapemirim, Presidente Kenedy, Vila Velha, Leopoldina, Muriaé e Palmas. Inicia-se 

também no eMEC o processo de abertura do Curso de Odontologia na modalidade 

presencial 

Em 2019, integram ao Centro Universitário Redentor, na modalidade 

presencial, mais dois novos cursos: Medicina Veterinária e Educação Física.  

A Pós-Graduação da Centro Universitário Redentor, vinculada à Reitoria de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da IES, passou em 2018 por uma grande 

reestruturação, para fortalecer o crescimento que tem superando todas as 

expectativas para o cenário atual. Atualmente, a Pós-Graduação conta com mais 

de 180 cursos em andamento, tanto na modalidade presencial como na modalidade 

a distância, tendo turmas oferecidas em quase todos os Estados do Brasil, sendo 

28 turmas em andamento do curso de Medicina Intensiva, ministrado em parceria 

com a AMIB. 

Em janeiro de 2020, o UniRedentor foi integrado ao grupo educacional Afya. 

Com tal integração a UniRedentor passa a contar com uma maior diversidade de 

cenários, uma vez que as decisões são em muitas circunstâncias discutidas com 

representantes de outras Instituições de Ensino Superior que compõem o grupo. 

Essa nova realidade contribui ativamente no direcionamento pedagógico, 

possibilitando treinamentos e capacitações com profissionais diversos. 

 

1.5 RELAÇÃO DE CURSOS DA UNIREDENTOR  
 

Código Grau Modalidade Status Curso 

Vagas 
Totais 
Anuais 

Integra
lização 

ENADE CPC CC IDD 

117174 Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Em 
atividade ADMINISTRAÇÃO 100 4 4 4 4 4 

117210 Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

220 5 3 4 4 3 

54856 Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

100 4 4 4 3 4 

1259167 Licenciatura 
Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

100 4 5 5 3 5 

1259166 Bacharelado Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

100 4 4 5 4 5 
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1074020 Bacharelado Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

DIREITO 160 5 4 4 4 3 

1454594 Bacharelado Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

100 4 SC SC SC SC 

119052 Bacharelado Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

ENFERMAGEM 100 4 3 4 3 3 

54860 Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

ENGENHARIA 
MECÂNICA 

100 5 2 4 4 3 

54859 Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

ENGENHARIA 
CIVIL 

300 5 3 4 4 3 

119054 Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

100 5 3 4 4 4 

1202778 Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

ENGENHARIA 
ELÉTRICA 

100 5 2 4 4 3 

90430 Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

FISIOTERAPIA 100 4 3 4 3 3 

54861 Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

FONOAUDIOLOGI
A 

60 4 2 3 3 3 

1184432 Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Em 
atividade MEDICINA 112 6 SC SC 4 SC 

1454595 Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

MEDICINA 
VETERINÁRIA 

100 5 SC SC SC SC 

54854 Bacharelado 
Educação 
Presencial 

Em 
atividade NUTRIÇÃO 54 4 4 4 3 4 

1322789 Bacharelado Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

PSICOLOGIA 100 4 SC SC 4 SC 

63430 Bacharelado Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

SERVIÇO SOCIAL 100 4 3 4 3 4 

90428 Bacharelado Educação 
Presencial 

Em 
atividade 

SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

100 4 3 4 4 3 

1447299 Bacharelado Educação à 
Distância 

Em 
atividade 

ADMINISTRAÇÃO 1000 4 SC SC SC SC 

1447303 Bacharelado 
Educação à 
Distância 

Em 
extinção 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

1000 5 SC SC SC SC 

1447327 Bacharelado 
Educação à 
Distância 

Em 
atividade 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

1000 4 SC SC SC SC 

1447304 Bacharelado 
Educação à 
Distância 

Em 
atividade 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

1000 4 SC SC SC SC 

1156602 Bacharelado 
Educação à 
Distância 

Em 
atividade 

ENGENHARIA 
CIVIL 

200 5 4 5 4 5 

1156603 Bacharelado 
Educação à 
Distância 

Em 
atividade 

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

200 5 SC SC 4 SC 

1447312 Licenciatura 
Educação à 
Distância 

Em 
atividade GEOGRAFIA 

1000 4 SC SC SC SC 

1447308 Licenciatura 
Educação à 
Distância 

Em 
atividade HISTÓRIA 

1000 4 SC SC SC SC 

1447322 Licenciatura 
Educação à 
Distância 

Em 
atividade LETRAS 

1000 4 SC SC SC SC 

1447319 Licenciatura 
Educação à 
Distância 

Em 
atividade ´PEDAGOGIA 

1000 4 SC SC SC SC 

1447363 Tecnológico Educação à 
Distância 

Em 
atividade 

GESTÃO DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

1000 2 SC SC SC SC 

1353669 Tecnológico 
Educação à 
Distância 

Em 
extinção JOGOS DIGITAIS 

200 3 SC SC SC SC 

1447305 Bacharelado 
Educação à 
Distância 

Em 
atividade TEOLOGIA 

1000 3 SC SC SC SC 

     
12906      
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1.5  COMPOSIÇÃO DA CPA 
 

Membro Cargo 

Cileny Carla Saroba Vieira Thomé Docente 

Amanda Camerini Lima Docente 

Thiago Daniel Lopes  Discente 

Valcir Junior Ramos Costa  Discente 

Gilmara da Conceição Silva Técnico-Administrativo 

Caio Rocha Bandoli Técnico-Administrativo 

Altevo Nino Belieny dos Santos Junior Sociedade Civil 

Marino Guedes Pani Junior Sociedade Civil 

 

1.6 TIPO DO RELATÓRIO 
 

Relatório Final: ciclo 2018-2020 

2. METODOLOGIA 

O levantamento de dados pela CPA se dá através de método quantitativo, 

com a utilização de um questionário estruturado, cujos conteúdos abrangem as dez 

dimensões previstas pelo SINAES. O instrumento busca através dados obtidos 

junto ao corpo docente, discente e técnico administrativo, traçar um perfil dos 

usuários da instituição, bem como avaliar suas instalações físicas, os processos de 

caráter pedagógico e a gestão institucional.  

O questionário é composto por questões objetivas nas quais o respondente 

indica através de uma escala de valores o grau de satisfação que determinado 

item apresenta. 

A avaliação se dá semestralmente com questões relacionadas as dez 

dimensões regulatórias do SINAES. Além de questões pertinentes a esses 
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indicadores, todos os semestres, os alunos ainda avaliaram individualmente o 

desempenho de cada docente com os quais teve contato no semestre e o professor 

da mesma forma avalia o desempenho e comprometimento das turmas às quais 

lecionou no período. Além dos questionários voltados para os discentes, os 

docentes também respondem questionário conforme a mesma divisão das 

dimensões. 

Apesar de o questionário ser um instrumento importante para a confecção 

dos relatórios parciais e final da CPA, não é o único processo avaliativo que esta 

comissão possui. A CPA ainda promove a análise dos projetos pedagógicos dos 

cursos da IES, a análise dos relatórios de comissão externa de avaliação, bem 

como as análises dos relatórios e desempenho discente no ENADE, contribuindo 

efetivamente para elaboração dos relatórios e de norteamento para propostas de 

melhorias para a mantenedora da IES. 

A obtenção de informações junto à comunidade externa se dá por meio de 

questionário estruturado direcionado ao levantamento da percepção do público 

externo a respeito dos impactos socioeducacionais promovidos pelo Centro 

Universitário Redentor em Itaperuna e região. 

Após a obtenção dos dados inerentes do processo de autoavaliação, bem 

como dos dados das avaliações externas (comissão externas de avaliação e/ou 

ENADE) a CPA se reúne a fim de elaborar um relatório crítico divulgando os 

resultados previamente analisados por esta comissão. 

 Os relatórios referentes ao desempenho docente são encaminhados aos 

coordenadores de curso, que os endereçam de forma sigilosa aos respectivos 

professores. A partir da autoanálise docente, os professores podem demandar da 

instituição, de auxílio para melhoria de seu desempenho junto ao NAPED/CASA 

para acompanhamento pedagógico ou ainda que sejam realizados os devidos 

encaminhamentos necessários. 

 Em relação a infraestrutura e demanda docente de esfera administrativa, o 

relatório com a análise feita pela CPA é encaminhado à Reitoria, a qual propõe um 

plano de melhorias a partir dos indicadores relatados. 
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 O relatório geral também fica disponível no portal da instituição, sendo de 

acesso público para assim atender ao conhecimento dos membros da sociedade. 

Ainda se faz uma divulgação interna mediante palestras em eventos acadêmicos, 

como o Congresso de Iniciação Científica, tendo como público-alvo discentes, 

docentes e membros da sociedade. 

3. RESULTADOS 

Os dados obtidos através da aplicação do questionário virtual foram tabulados 

e organizados em gráficos que refletem as porcentagens de respostas obtidas de 

acordo com a seguinte escala: 

 

 

 

 

 

- Pontuação 5 ou mais dos aspectos atendidos - NÃO NECESSITA DE 
INTERVENÇÃO  

- Mais de 4,5 e menos de 5 dos aspectos atendidos - NECESSITA DE PEQUENAS 
INTERVEÇÕES  

- Pontuação 4 dos aspectos atendidos - NECESSITA DE INTERVENÇÃO 
SISTEMÁTICA  

- Abaixo da pontuação 4 dos aspectos atendidos -  NECESSITA DE 
INTERVENÇÃO URGENTE 

 

Os gráficos foram organizados a partir da escala de satisfação. A seguir são 

apresentados os dados elaborados de acordo com o indicador. 

A autoavaliação, encontra-se implementada, com 56,17% de adesão. Este 

valor apresentou uma redução em relação aos anos anteriores, nos quais a adesão 

Abaixo de 4,5 – 75%  
Ponto de atenção 
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permeou 90%, este fato pode estar associado ao sistema Remoto adotado em 

função da pandemia pelo Covid-19.  

 
3.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

3.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional 
 
 Em relação ao eixo Planejamento e Avaliação Institucional, a UniRedentor 

em seu Plano de Desenvolvimento Institucional tem como meta principal a 

promoção de ações de qualidade no estabelecimento do ensino de qualidade, 

visando a oferta de serviços de excelência na formação de profissionais 

capacitados a atender a demanda de serviços da região. 

 O processo de autoavaliação compõe subsidio efetivo no direcionamento do 

PDI, fornecendo informações que pautam as discussões para o planejamento 

estratégico dos diversos setores, buscando melhoria constante e assertiva da 

qualidade de ensino, pesquisa e extensão. 

 No ano de 2020, além da já atuante Comissão Própria de Avaliação, a 

UniRedentor institui o NPS, buscando ativamente o conhecimento do grau de 

satisfação junto à comunidade discente, constituindo assim mais um canal para 

alimentar o banco de informações que fomentam o direcionamento do PDI. 

 Outra importante via de informação já implementada é a ouvidoria, que se 

mantem ativa, promovendo um canal aberto de comunicação entre a comunidade 

interna e externa da IES. Neste sentido a ouvidoria busca ativamente a solução de 

problemas e o oferecimento de informações e orientações sobre os processos e 

normativas institucionais, contribuindo para a constante melhoria nos serviços 

prestados pela UniRedentor. 

Em relação a autoavaliação efetuada pela CPA, o processo encontra-se 

implementado e consolidado, sendo o relatório da autoavaliação o principal 

propósito do processo de Avaliação Institucional. Após o levantamento e análise de 

dados, o referido relatório é elaborado considerado os aspectos avaliativos 

estabelecidos pela lei do SINAES. 

Diante das informações apresentadas no relatório da CPA, a gestão 

acadêmica pode analisar as fragilidades e potencialidades identificadas no 
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processo de autoavaliação, utilizando-se assim de tais subsídios para o 

direcionamento de metas e ações que promovam a constante melhoria e 

aperfeiçoamento da qualidade de ensino ofertada pela UniRedentor. 

 Em relação a aceitabilidade do processo, a CPA é vista pela comunidade 

acadêmica como efetiva e atuante, tendo no atual ciclo avaliativo uma 

aceitabilidade média de 4,8, média similar aos anos anteriores, indicando que é um 

instrumento eficaz no seu propósito. 

 

 
3.2 EIXO 2: PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

3.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 A UniRedentor apresenta uma coerência plena entre a missão proposta e 

objetivos estabelecidos no PDI, de forma que sua inserção no contexto 

socioeconômico regional vem promovendo, desde sua fundação, uma melhoria 

contínua nas perspectivas da população da região, a qual tem acesso a ensino de 

qualidade (constatado pelos resultados das avaliações externas), sem necessidade 

de deslocamento residencial.  

 O PDI, busca atender as diretrizes estabelecidas pela Lei 9.394 e no Decreto 

3.860/2001, bem como pontuar as ações planejadas pela UniRedentor, sendo 

consideradas as circunstâncias socioculturais e econômicas regionais. Sendo 

assim, o PDI consistiu o documento central e norteador na elaboração e análise 

dos Projetos Pedagógicos dos cursos oferecidos pela UniRedentor, bem como do 

direcionamento das Políticas de Ensino, Pesquisa, Extensão, Gestão Acadêmica e 

Administrativa.  

 Os programas dispostos no PDI da UniRedentor buscam ações efetivas para 

a consolidação e expansão dos objetivos e metas estabelecidos pela instituição, 

por meio de estratégias que possibilitem o fortalecimento e o cumprimento da 

missão proposta. 

 Os Projetos Pedagógicos da UniRedentor estão em conformidade com as 

diretrizes estabelecidas pelas DCNs, e juntamente com o PDI, consolidam a 

proposta da instituição em se tornar um marco regional na oferta de ensino de 
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qualidade, além da efetiva implementação das vertentes voltadas para a pesquisa 

e extensão, reafirmando o compromisso da UniRedentor em promover o avanço 

cultura, técnico e científico regional. 

 Os documentos institucionais encontram-se disponíveis e acessíveis para 

toda a comunidade acadêmica na forma digital, sendo ainda necessário um melhor 

estímulo e incentivo por parte dos gestores aos seus acessos, leitura e 

compreensão. 

 O UniRedentor ainda conta com a ação efetiva dos Colegiados de Curso e 

Núcleos Docentes Estruturante na função de permanente análise e revisão dos 

Projetos Pedagógicos, possibilitando assim adequações necessárias para melhor 

atender ao perfil dos egressos.  

 

3.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

  

 As ações sociais promovidas pelo UniRedentor buscam promover melhoria 

das condições de vida para a população de seu entorno, por meio de atividades 

científicas, técnicas e culturais, possibilitando desenvolvimento regional e nacional. 

Tais ações se firmam no compromisso do UniRedentor em estabelecer relações 

com a comunidade pautadas nas dimensões éticas, morais e sociais por meio da 

aplicação do conhecimento científico em prol da inclusão social, do 

desenvolvimento socioeconômico e da defesa do ambiente, da memória cultural e 

artística. 

 Os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pelo UniRedentor são 

pautados nas demandas do setor produtivo regional e nacional, firmando-se o 

compromisso de formação de profissionais aptos a atender a demanda dos setores 

público e privado, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconômico da 

região e auxiliando na melhoria do quadro social da micro e macrorregião. 

  A IES ainda se encontra atuante junto aos Conselhos: Municipal de Meio 

Ambiente, de Ação Social, Municipal de Educação, Municipal de Saúde e de 

diversas secretarias municipais como por exemplo, esporte e lazer, o que mostra a 

contribuição da IES em discussões voltadas para promoção de melhoria da 

qualidade ambiental, da educação, esporte, lazer e saúde na região. Ainda propõe 
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e sedia fóruns e reuniões para discussão de estratégias que venham a promover 

melhoria da qualidade de vida para a população. 

 A presente comissão ainda verifica uma prática bem estabelecida e 

considerada exemplar no que se refere a inclusão social, uma vez que a IES 

mantem um departamento específico (CASA) para atender as mais diversas 

demandas que o estudante possa ter, indo desde as necessidades específicas de 

aprendizagem até articulação financeira, o que evidencia uma política ativa da 

instituição na promoção de oportunidades ao estudante de ter um bom 

desempenho acadêmico, além de manter a permanência do aluno da instituição. 

 A análise dos PPC dos cursos de graduação evidenciou a oferta de disciplina 

que trata dos aspectos étnico-raciais (Relações Étnico-Raciais no Brasil), em 

conformidade com a legislação (Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 

10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada 

no Parecer CNE/CP Nº 3/2004).  

 Contempla ainda de forma satisfatória a discussão sobre Direitos Humanos, 

através de disciplina oferecida, além da adesão ao pacto universitário de Direitos 

Humanos, sendo esse eixo de discussão plenamente atendido pela IES. 

 Outro ponto forte verificado é o atendimento pleno do Respeito a Pessoas 

portadoras do Transtorno do Espectro Autista, sendo essa prática atendida pela 

oferta de disciplina (Transtorno do Espectro Autista), bem como pelo trabalho 

desenvolvido pela Clínica Escola da UniRedentor (CACI), sendo esta, referência de 

atendimento no Brasil.  

 Outro aspecto de destaque é o evento acadêmico Redentor Games, 

realizado anualmente e que integra uma série de tarefas dentre elas a arrecadação 

de mantimentos não perecíveis doados às instituições de auxílio social. 

  

 
3.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

3.3.1 Dimensão 2: Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
 A presente comissão estabelece uma periódica participação em reuniões de 

todos os órgãos colegiados, através das quais verifica uma prática de constante 
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revisão dos documentos institucionais e das práticas e estratégias de gestão, 

visando sempre a melhor adequação dos componentes curriculares, de modo a 

atender as normatizações legais dos respectivos cursos e oferecer aos estudantes 

a melhor formação possível. 

 A figura 1 representa a percepção global dos estudantes em relação ao 

UniRedentor. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Percepção Geral dos estudantes sobre o UniRedentor 

 Na visão geral dos estudantes as práticas empregadas nos processos do 

UniRedentor são consideradas satisfatórias, sendo o único elemento abaixo do 

valor 5,0, considerado positivo, a Gestão Institucional de Apoio Discente, com valor 

4,63. A partir desse dado, cabe a Reitoria Acadêmica e Administrativa estabelecer 

ações e implementar práticas que busquem a melhoria desse indicador. 

 Em relação ao ensino, a atuação docente representada a figura 2 ilustra o 

grau de satisfação does estudantes em relação a diversos quesitos da prática 

docente. 

 

 

 

 

 

 

1 Ensino, Pesquisa e Extensão 

2 A Coordenação do Curso 

3 Gestão Institucional e Apoio Discente 

4 Infraestrutura Tecnológica 
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Figura2:  Percepção dos estudantes sobre a prática docente. 

 

 A análise da figura 2 possibilita verificar que em todos os critérios 

investigados, a atuação do docente se mostra satisfatória, com média acima de 

5,0. Desta forma os dados evidenciam o comprometimento do corpo docente com 

a prática de ensino, além do constante estímulo por parte da instituição para que 

os professores se atualizem por meio de treinamentos e capacitações. 

 Tal prática passa a ser reforçada em 2020 com a instituição do NAPED DAY, 

evento voltado para a atualização dos professores com oficinas de práticas 

didáticas, utilização de recursos tecnológicos e metodologias ativas. 

 A figura 3 representa os questionamentos aos estudantes sobre a 

contribuição de vários elementos na formação profissional. 

 

 

26 Apresenta e discute o plano de ensino no início do semestre? 
27 Segue o planejamento do Plano de Ensino, de forma clara e organizada? 
28 Instiga a discussão do conteúdo de forma motivadora e desafiadora? 
29 Comunica de forma clara as formas e os critérios de avaliação? 
30 Formula avaliação coerente com as aulas? 
31 Promove a inter-relação do conhecimento da disciplina com outras disciplinas e\ou outras áreas?
32 Estabelece relação entre teoria e prática profissional? 
33 Realiza feedback das avaliações? 
34 Demonstra conhecimento e segurança acerca da disciplina/módulo? 
35 Relaciona-se bem com os alunos, sendo acessível nos horários das aulas? 
36 É pontual com o início e término das aulas? 
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Figura 3: Percepção dos estudantes sobre o processo de aprendizado propiciado pelo 
curso. 
 

 Dentre os itens investigados, as médias representadas na figura 3 

demostram que de modo geral a efetividade no processo de ensino oferecido pelo 

UniRedentor é satisfatório. Cabendo, entretanto, destacar que o incentivo à 

extensão ficou com média 4,77, no entanto a partir de 2020 a extensão universitária 

passa a ter uma ênfase mais notória, uma vez que a disciplina de Projeto Integrador 

passa a ser contínuo e voltado para a prática de Projeto Ação, voltado para 

benefícios detectados na comunidade de entorno.   

A instituição ainda conta com um programa de nivelamento oferecido ao 

ingressantes nos primeiros períodos dos cursos de graduação, por meio do qual 

são oferecidas disciplinas de revisão de conteúdos básicos do ensino médio. Este 

processo busca minimizar as lacunas de conhecimentos dos estudantes, 

promovendo assim uma melhora no desempenho nas disciplinas de primeiro 

período, o que favorece a autoestima e estímulo aos estudos. 

 O programa de monitoria da UniRedentor encontra-se implementado e 

devidamente ativo, sendo o edital para participação oferecido a cada início de 

semestre letivo, desta forma a IES possibilita melhor condição de estudos e 

 

1 O curso apresenta boa relação entre teoria e prática profissional? 
2 As metodologias de ensino favorecem sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente? 
3 As atividades práticas realizadas possibilitam relacionar os conteúdos do curso com a profissão? 

4 
A coordenação de curso e/ou equipe de professores oferecem oportunidade para os estudantes 
participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária interno e/ou externos à 
instituição? 

5 
As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus 
estudos e aprendizagens? 
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esclarecimento de dúvidas aos estudantes, recurso imprescindível para melhorar o 

desempenho em disciplinas consideradas com alto grau de dificuldade.  

 Outro aspecto relacionado ao processo de ensino é a atuação das 

coordenações de curso representados na figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Percepção dos estudantes sobre a atuação dos coordenadores de curso 

 

 No que se refere a atuação dos coordenadores, a percepção dos estudantes 

se mostra satisfatória, com avaliação acima de 5,0 pontos na média na maioria dos 

indicadores, com exceção do incentivo à participação de atividades acadêmicas, o 

que pode ser justificado em parte pela falta de interesse dos estudantes em se 

inteirar dos projetos oferecidos ou mesmo de leitura dos informativos divulgados. 

 Em relação a política dos Egressos, a UniRedentor mantém o projeto 

Expertise, o qual estabelece um acompanhamento da trajetória dos egressos. A 

partir de 2021 o programa passa a incorporar o Núcleo de Empregabilidade, o qual 

também estará incumbido de coordenar o estágio supervisionado, viabilizando uma 

ponte entre o estágio e a inserção dos profissionais no mercado de trabalho. 

O UniRedentor contempla o eixo da pesquisa por meio dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso, os quais passam por análise prévia pra verificação do valor 

agregado a pesquisa proposta, além de manter em curso desde 2010 um programa 

 

6 
O coordenador(a) está disponível em horários previstos para orientação acadêmica dos alunos e 
para solucionar problemas? 

7 O coordenador(a) orienta e esclarece as dúvidas relativas ao curso e à profissão? 

8 
O coordenador(a) incentiva a participação dos alunos nas atividades acadêmicas (Extensão, PIBIC, 
Monitoria, visitas técnicas, semanas acadêmicas, etc?)? 

9 O coordenador(a) possui bom relacionamento com os alunos? 
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de Iniciação Científica, o qual periodicamente abre edital regulamentado e 

contempla com incentivos próprios cerca de 10 projetos de pesquisa.  

 A IES ainda estabelece uma política de incentivo à participação de encontros 

acadêmico-científicos para apresentação de trabalhos decorrentes das pesquisas 

desenvolvidas, além de promover anualmente o Congresso de Iniciação Científica, 

o qual possibilita divulgação de conhecimentos gerados com as atividades de 

pesquisa, tanto para o público interno quanto externo. O evento ainda possibilita 

integração entre as diversas áreas do conhecimento que envolvam os cursos de 

graduação da IES. Esse estímulo é refletido na percepção dos estudantes, que 

atribuíram a esse item a média de 4,97. 

 Cabe ressaltar que em 2019 os trabalhos apresentados no CIC foram 

publicados na REINPE, periódico científico do UniREdentor, em número especial, 

promovendo assim estímulo à produção científica de discentes e docentes da IES. 

Em 2020, o CIC foi oferecido de forma Remota, viabilizando a participação 

de toda a comunidade acadêmica em palestras ministradas por profissionais de 

diversas modalidades e até mesmo de palestrantes internacionais. 

 O UniRedentor mantém operante diversos canais de comunicação tanto com 

a comunidade interna quanto externa. Por meio de cartazes e murais, pelo site e 

ainda mantendo aberto o canal de ouvidoria, através do qual a comunidade 

acadêmica pode de imediato fazer suas colocações e reivindicações, sendo estas 

direcionadas aos setores de competência, os quais articularão o devido retorno. 

Apesar dessas diversas vias de comunicação, esse quesito requer certa atenção 

uma vez o grau de satisfação ficou em 4,55. 

 Diante desse quadro a presente comissão recomenda à Gestão Acadêmica 

uma reestruturação do sistema de telefonia, bem como uma comunicação mais 

efetiva entre os setores que prestam serviços diretamente ao aluno, evitando assim 

falta de sincronia no que se refere a emissão de documentos ou demais demandas.  

 O UniRedentor, através do Departamento CASA, oferece ao estudante uma 

política de apoio integral. Constituindo de uma equipe multidisciplinar, o CASA está 

estruturado para atender as mais diversas demandas do aluno, tanto no que se 

refere a organização da sua rotina de estudos, passando por estratégias 

diferenciadas para aqueles que apresentam necessidades específicas para a 
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aprendizagem, adequação dos aspectos financeiros e acompanhamento dos 

egressos.  

 Entretanto, apesar da articulação do setor, o índice de satisfação dos 

estudantes em relação ao apoio psicopedagógico foi retratado em 4,76, o que 

indica que melhorias ainda podem ser articuladas. 

 Outro aspecto que merece melhor atenção é o atendimento ao estudante, 

que teve uma média de receptividade de 4,58, necessitando assim de uma análise, 

bem como de propostas de melhoria dos serviços. 

 Em relação a disponibilidade de bibliografias, o grau de satisfação dos 

estudantes foi de 5,15, o que demostra o comprometimento da IES no oferecimento 

de títulos adequados às necessidades de estudo. Vale ressaltar que além da 

biblioteca física, o UniRedentor conta com duas bibliotecas virtuais (Minha 

Biblioteca e Pearson), o que garante a demanda de consultas mesmo em regime 

Remoto. 

 Outro fator associado ao processo de ensino levantado, foi referente as 

ferramentas tecnológicas oferecidas no Regime Especial de Aprendizagem 

Remota, o qual recebeu avaliação de 5,10, considerado pelos estudantes como 

satisfatório. Cabe ressaltar que com o estabelecimento do quadro sanitário 

pandêmico e a necessidade de isolamento social, o UniRedentor no intervalo de 

duas semanas programou as práticas Remotas, com o oferecimento da plataforma 

de videoconferência (GoogleMeet), bem como treinamento aos docentes e ainda 

uma página de auxílio aos estudantes. 

 Em relação aos Projetos Pedagógicos dos Cursos, os mesmos são 

constantemente revisados pelos Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos, sob 

supervisão e orientação dos coordenadores. Desta forma a viabilidade e pertinência 

do currículo, ementas e demais práticas acadêmicas encontra-se em permanente 

aprimoramento.  

 
  
 
3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 O UniRedentor tem como propósito atender de maneira eficaz e ativa os 

discentes, bem como toda a comunidade acadêmica e comunidade externa, 
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considerando tal comunicação como essencial ao cumprimento de sua 

responsabilidade social. 

 A principal via de comunicação estabelecida pelo UniRedentor é através do 

portal https://www.redentor.edu.br, onde estão disponibilizadas todas as 

informações referentes à instituição e os cursos oferecidos, bem como trâmites, 

documentos necessários à processos desejados. 

 As informações disponibilizadas no site se referem os processos de 

admissão, corpo docente, incentivos e bolsas para os estudantes, valo da 

mensalidade, serviços prestados, procedimentos burocráticos, além de 

informações sobre os diversos setores da instituição. 

 Por meio do acesso via telefone, o UniRedentor presta informações ao 

público externo, encaminhando aos setores de competência as ligações recebidas. 

 Os estudantes além do acesso direto ao portal, o qual teve uma 

aceitabilidade de 5,21, considerada satisfatória. Além do portal, os alunos ainda 

recebem e-mails informativos do setor de Comunicação, de modo a manter uma 

via direta de informação sobre prazos, editais e demais conteúdos pertinentes. 

 O UniRedentor ainda viabiliza as informações por meio de mídias sociais, 

transmissões diretas dos gestores à comunidade acadêmica. Aos colaboradores 

ainda se mantem um canal de comunicação via whatsapp exclusivo de 

comunicados internos. 

 Além das vias de comunicação descritas acima, o UniRedentor ainda conta 

com o sistema de ouvidoria, avaliado pelos estudantes como 4,57. No que se refere 

a comunicação em geral a percepção dos estudantes ficou com média 4,55, 

indicando a necessidade de certa atenção por parte dos gestores.  

Outro canal de informação já implementado e operante é a CPA, cujo 

processe de autoavaliação encontra-se implementado e ativo, com uma avaliação 

dos estudantes de 4,80, o que também requer um melhor esclarecimento sobre o 

papel informativo da referida comissão. 

 No ano de 2020 foi ainda instituído o NPS, como outra ferramenta de 

informação, que visa fornecer informações sobre o grau de satisfação dos discentes 

em relação à IES. 



   

31 
 

 Desta forma o UniRedentor busca estabelecer um sistema formal e contínuo 

de comunicação tanto com a comunidade interna, quanto externa, solidificado pelo 

Departamento de Comunicação, que gerencia as e executa o planejamento de 

mídia, buscando fortalecer a imagem da marca.   

  
 

3.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 
 

 O ingresso dos estudantes no UniRedentor se dá por meio de vestibular, 

transferências externas e ainda pelo programa de reingresso. A IES conta ainda 

com a oferta de financiamentos públicos como o PROUNI e privados (PRAVALER). 

Outra porta de entrada são as vagas destinadas aos ingressantes pelo ENEM. 

 O UniRedentor oferece aos seus discentes um programa de atendimento 

psicopedagógico por meio do Departamento CASA, que conta com apoio 

psicológico, pedagógico e ainda orientação financeira. O atendimento promovido 

pelo CASA busca entender os mais diversos aspectos da vida discente de forma 

individual e particular, oferecendo por meio de análise, o auxílio necessário para 

promover melhoria na qualidade de estudo do aluno, garantindo o acesso, a 

permanência e a conclusão do curso. 

 A Política de Assistência estudantil do UniRedentor é pautada nos princípios 

da inclusão social, promovendo ainda meios para estudantes com necessidades 

educacionais especiais prosseguirem com os estudos.  

 O Regimento da Instituição, bem como o manual do estudante retrata todos 

os direitos e deveres dos discentes, garantindo ainda a participação dos estudantes 

em órgãos Colegiados de Curso, Diretórios Acadêmicos, Atléticas e Ligas 

Estudantis. A CPA conta com participação ativa do representante discente, 

promovendo assim uma integralidade de comunicação. 

 O programa de estágio supervisionado está definido nos projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação, constituindo parte integrante da estrutura 

curricular.  

Em relação ao atendimento discente, a figura 5 ilustra o grau de satisfação 

demostrado pelos estudantes. 
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Figura 5: Percepção dos estudantes sobre o atendimento discente 
 

 Em relação aos indicadores investigados, os valores compilados foram todos 

inferiores a 5,0, o que indica a necessidade de ações e estratégias mais voltadas 

para os setores indicados, visando sempre uma completa conformidade com os 

propósitos da IES em oferecer serviços de excelência. 

 Outro aspecto que pode ser analisado é a melhoria na comunicação interna 

entre os setores na rotina diária de atendimentos, o que ainda consta como frágil 

na percepção dos estudantes. 

 
  

3.4 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 

3.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 

 O corpo docente da UniRedentor é constituído por profissionais com titulação 

acadêmica de doutor, mestre e especialista, com sólida formação na área de 

pesquisa específica da disciplina atuante. A seleção docente quando necessária é 

realizada por meio da publicação de edital especificando os requisitos, sendo 

analisado o curriculum Lattes do candidato mais a análise de aula teste. 

 

10 
A reitoria/direção geral é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas 
pelos alunos? 

11 
A direção acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas 
pelos alunos? 

12 
A secretaria acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas 
pelos alunos? 

13 
O setor financeiro é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos 
alunos? 
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 Dentre as atribuições do professor podemos citar conhecimento e integração 

com o projeto pedagógico e institucional da IES; elaboração do plano de ensino de 

sua disciplina, sendo o mesmo submetido à aprovação pela coordenação de curso; 

ministrar os conteúdos propostos para a disciplina, cumprindo o programa de 

acordo com a carga horária especificada para a unidade curricular em questão. 

 Ao docente ainda é incumbido a participação nas reuniões acadêmicas para 

as quais for convocado, participar de reuniões de Colegiados de Curso e demais 

órgãos dos quais integrar e exercer as demais atribuições que lhes forem previstas 

no Regimento da IES. 

 A atuação dos docentes é acompanhada pela Reitoria e Pró-reitoria de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, além da coordenação de curso. Também auxilia no 

trabalho do docente o apoio pedagógico, que o orienta na prática didática, bem 

como na qualificação para melhoria no processo de ensino-aprendizagem e no 

planejamento das atividades ao longo do semestre letivo. 

 A avaliação do desempenho docente é realizada por meio da avaliação da 

CPA, a partir da qual são feitas indicações e orientações para melhoria da prática 

docente, seja ela de cunho burocrático ou didático. 

  A UniRedentor vem estabelecendo uma política consistente em relação a 

capacitação e aperfeiçoamento docente, mantendo a oferta constante de 

orientações didático-pedagógicas aos professores através dos profissionais do 

departamento CASA, por meio de treinamentos e oficinas de capacitação docente 

e ainda o apoio do NAPED. 

 No ano de 2020, com a necessidade de implantação do sistema REAR de 

ensino-aprendizagem, tais ações foram consideradas pelos docentes como 

satisfatória, sendo avaliada no atual ciclo com valor 5,59, os quais também 

avaliaram de forma muito positiva a instituição de forma geral (figura 6). 
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Figura 6: Percepção Geral dos docentes sobre o Centro Universitário Redentor  

 

 Como ilustrado, em relação a autoavaliação, as políticas de ensino, pesquisa 

e extensão e infraestrutura tecnológica a instituição é considerada satisfatória na 

percepção dos docentes. Outro aspecto positivo na percepção dos docentes é a 

coerência entra a Missão e as práticas da instituição, item avaliado com média de 

satisfação 5,37. 

 Entretanto um item que merece mais atenção em relação a sua divulgação 

e explicação é a política de cargos e salários, que na visão do professor poderia 

ser melhorado, com avaliação de 4,51. 

 Este mesmo item foi destacado como ponto de atenção pelo corpo técnico-

administrativo, o qual avaliou o plano de cargos e salários com média 4,21. Além 

deste elemento, ainda foi considerado pelos técnicos uma incompatibilidade entre 

o cargo exercido e o salário de alguns colaboradores, expresso com a média 4,31. 

 Já no que se refere ao apoio à capacitação e oferecimento de treinamentos, 

os colaboradores se mostram bastante satisfeitos, com média na avaliação de 5,55, 

além da pontualidade no recebimento de salário, com média 5,96. 

 Em relação aos docentes, ainda são viabilizados incentivos à participação 

de congressos e eventos científicos externos. 

 

7 Autoavaliação Docente 
8 Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

10 Infraestrutura Tecnológica 
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O UniRedentor mantém representatividade de todos os setores acadêmicos 

nos colegiados superiores e de órgãos de gestão. Os NDE encontram-se 

implementados e atuantes em todos os cursos de graduação, bem como os 

Colegiados de Curso, os quais contam com representante discente. Outro aspecto 

diferenciado é a implementação do grupo de gestores de turmas, tendo como 

integrantes alunos eleitos por cada período em curso. Os gestores realizam 

reuniões periódicas com os coordenadores de curso para apresentação das 

demandas de cada período. 

 O controle e registro acadêmico constitui um setor sólido, atendendo a 

contento as demandas da graduação. E são ainda oferecidas bolsas de estudo aos 

colaboradores. 

 

3.4.2: Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

 Em relação a sustentabilidade financeira e o direcionamento dos recursos, a 

instituição apresenta um programa de melhorias contínuas, que envolvem a 

ampliação das instalações físicas como salas de aula, sanitários e espaço de 

convivência para os alunos e funcionários. Demonstrando uma saúde financeira 

estável, de acordo com balanço patrimonial e demonstrativos contábeis 

apresentados pelo Conselho Superior em reunião com a CPA. 

 O UniRedentor apresenta um plano de carreira docente bem estruturado, 

sendo o mesmo de conhecimento dos professores. O plano de carreira encontra-

se em processo de homologação no Ministério do Trabalho, entretanto encontra-se 

em vigor desde o dia 18 de novembro de 2014. 

 A Entidade Mantenedora realiza doações orçamentárias ao UniRedentor, o 

que possibilita o desenvolvimento da IES propostos no Regimento e em 

conformidade com o PDI, sendo ainda seus recursos financeiros provenientes 

essencialmente do recebimento de mensalidades dos cursos de graduação e pós-

graduação. 

 Os recursos captados são alocados para as atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, para que sejam supridas as necessidades decorrentes das atividades 

previstas e planejadas. 
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O orçamento ainda consta de um planejamento de atividades operacionais 

e ainda do investimento em infraestrutura, tanto na manutenção, como na 

ampliação e restauração de espaços, tais como laboratórios, setores 

administrativos, salas de aula e espaços de convivência. 

A mantenedora ainda é responsável pelo monitoramento do desempenho 

econômico-financeiro da IES por meio de seus dirigentes superiores na figura da 

Reitoria e do Conselho Superior.  

  

3.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

3.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura física 

  

 A estrutura predial do UniRedentor, mediante verificações pode ser 

considerada plenamente adequada para a demanda dos serviços educacionais e 

de pesquisa desenvolvidos. A infraestrutura da instituição pode ser considerada 

acima do referencial mínimo de qualidade exigido.  

 Podem ser ressaltadas as contínuas averiguações nos processos de 

climatização, iluminação, limpeza e organização dos ambientes, bem como da 

revisão e adequação contínua do mobiliário, tanto dos servidores quanto dos 

laboratórios e salas de aula. 

 A avaliação discente sobre os espaços e condições de infraestrutura se 

mostrou positiva em todo o período de avaliação, este fato pode ser confirmado 

pela recente reforma em laboratórios e salas de aula, as quais foram mais bem 

adaptadas as metodologias ativas empregadas, com a instalação de quadros nas 

paredes laterais e a aquisição de mesas e cadeiras adequadas para práticas em 

grupos. 

 Outro aspecto da infraestrutura que pode ser destacado são as reformas e 

adequações em andamento, com previsão de conclusão para o ano de 2021, tais 

reformas envolvem tanto espaços acadêmicos, como a sala dos professores, bem 

como espaços administrativos como a secretaria acadêmica. 

 Ainda pode ser destacado a organização e melhoramento do espaço de 

convivência para colaboradores e discentes com a criação de uma sala recreativa. 
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Entretanto, um aspecto com avaliação mediana foi em relação ao Auditório da IES, 

o qual recebeu média da avaliação de 4,50. 

 Outro item considerado insatisfatório, com média de avaliação de 3,38 foi o 

espaço de estacionamento da IES, o qual pode ser considerado aquém da 

demanda considerando colaboradores e estudantes. Tal situação deve ser 

revertida com a recente locação de espaço situado próximo à IES e sua adequação 

para atender tal demanda. 

 A avaliação do ambiente comum à alimentação dos colaboradores (copa) 

pode ser considerada um elemento de infraestrutura com certa fragilidade 

recebendo avaliação de 4,69. 

 Embora os espaços de convivência e cantina sejam considerados 

satisfatórios, com média 4,85, a presente comissão entende que a qualidade da 

oferta e diversidade de produtos oferecidos pela cantina pode passar por melhorias, 

de modo a atender melhor tanto colaboradores quanto estudantes que 

permanecem na instituição por longos períodos de tempo. 

 O UniRedentor, dentro de um planejamento estratégico, busca de forma 

sistemática a manutenção contínua de seus espaços, mantendo uma equipe para 

reparos e adequações de seus espaços, e ainda com a terceirização dos serviços 

de conservação e manutenção dos equipamentos de refrigeração, Datashow e 

determinados equipamentos laboratoriais. 

 A acessibilidade dos espaços foi adequada as normas vigentes, com a 

instalação de piso tátil e corrimão acessório na rampa de acesso as salas de aula.  

  Em relação aos demais elementos de infraestrutura avaliados, a IES 

apresenta um espaço adequado aos docentes, com mobiliário que permite o 

descanso nos intervalos, bem como local destinado a realização de atividades 

pelos docentes de tempo integral e atendimento à alunos. Os ambientes em 

questão constam com iluminação e climatização adequados, além de mobiliário que 

atendem as demandas de trabalho (computadores e mesas). 

 A estrutura destinada as atividades da Comissão Própria de Avaliação 

atendem plenamente a demanda desta comissão, constando de sala privada com 

adequada iluminação, climatização, informatização e mobiliário.  
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 AÇÕES PARA 2021 COM BASE NOS DADOS DE 2020 

O Centro Universitário Redentor vem por meio da análise dos resultados 

obtidos nas avaliações externas (de curso, IES, desempenho dos estudantes), bem 

como através dos dados da Autoavaliação, desenvolvendo práticas para serem 

aplicada como instrumentos de Gestão, que contribuem de forma dialógica e 

integrada para o processo de fortalecimento da gestão, desenvolvendo 

mecanismos que atendam as exigências feitas pelos órgãos reguladores do Ensino 

Superior, Sociedade e Mercado. 

 Essas ações tiveram como força motriz a crença em construir conhecimento 

legítimo e fidedigno, passíveis de credibilidade para a tomada de decisões. As 

informações levantadas no processo de Autoavaliação são divulgadas e 

compartilhadas com toda a comunidade acadêmica, direção, órgão superior e 

Ministério da Educação. 

 A partir da análise dos dados aqui apresentados a Gestão da IES terá 

informações e direcionamento na construção de um Plano de Ação que priorize a 

melhoria dos indicadores representados com fragilidade. O referido Plano de Ação 

foi apresentado e validado pela Reitoria da IES. 
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Item 
O que Quem     Ações / Evidência S T A T U S   

Descrição Executor Responsável Data Prevista Data de Conclusão   Situação CPA 

1 
Sensibilização da comunidade 

acadêmica quanto a relevância do 
processo de autoavaliação 

CPA 
  

Contínuo Dezembro de 2021 

Divulgar em redes sociais, por meio 
de contato direto com as turmas em 

sala de aula e e na reunião de 
líderes (gestores) de turmas; Gravar 
vídeo informativo e disponibilizar via 

AVA . 

Em 
andamento 

Mídias Sociais 

2 
Divulgação dos Resultados da 

Autoavaliação  
CPA março de 2021 Abril de 2021 

Disponibilizar à comunidade 
acadêmica o relatório referente a 

autoavaliação realizada, bem como 
o plano de ação proposto;  

Em 
andamento 

Relatório CPA 

3 
Comunicação e indicação das 

melhorias de infra estrutura 
realizadas pela IES 

CPA Abril de 2021 Setembro de 2021 

Confeccionar vídeos e disponibilizar 
na plataforma AVA; Indicar por meio 

de cartazes as estruturas 
reformadas e/ou implantadas 

Em 
andamento 

Vídeo 
Informativo 

4 
Encaminhamento da autoavaliação 

docente aos professores 
CPA março de 2021 Março de 2021 

Encaminhamento da autoavalização 
aos docente para autoanálise; 

Em 
andamento 

Registro do 
encaminhamento 

5 Projetos de Extensão e Monitoria Reitoria/Extensão/CASA março de 2021 Maio de 2021 
Apresentação de projetos voltados 

para a divulgação dos programas de 
monitoria e extensão 

A iniciar ATAS/Projeto 

6 
Percepção institucional das turmas 

ENADE 
CPA março de 2021 Maio de 2021 

Levantar informações junto aos 
estudantes que farão Enade; 

Relatório à Reitoria das 
potencialidades e fragilidades 

A iniciar Relatório CPA 

Plano de Ação 2021 
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7 
Percepção dos estudantes de 

estágio e internato 
CPA março de 2021 

Março de 
2021/Novembro de 

2021 

Analisar a percepção dos estudantes 
de internato e estágio curricular 

sobre o desempenho de preceptores 
e sobre a infraestrutura 

A iniciar Relatório CPA 

8 
Percepção dos usuários das UBS 

conveniadas sobre os serviços 
prestados pela IES 

CPA 
Setembro de 

2021 
Novembro de 2021 

Levantar informações junto à 
comunidade atendida pelas UBS 

conveniadas, por meio de 
questionário quanti-qualitativo 

A iniciar Relatório CPA 

9 
Comunicação interna da IES: 

divulgação de informações 
Reitoria  

Dezembro de 
2021 

Dezembro de 2021 
Implementação de instrumento de 

comunicação interna "Informa" 
Em 

andamento 
ATAS 

10 
Melhoria na divulgação das 

políticas de Estágios (curricular e 
extracurricular) 

Coordenação de 
Estágio 

março de 2021 Junho de 2021 

Melhorar a divulgação das políticas 
de estágio por meio as mídias 
sociais, cartazes em murais e 

comunicação direta 

A iniciar Projeto 

11 
Análise dos resultados Enade 

anteriores 
Coordenação de 

Curso/NDE 
março de 2021 Agosto de 2021 

Analisar  desempenho dos 
estudantes que comporão a amostra  

Enade, por meio de grupo focal e  
estabelecimento de estratégias para 

atender as fragilidades 

A iniciar ATAS 

12 
Divulgação dos Planos de Cargos 

e Salários aos colaboradores 
Reitoria/RH Contínuo Dezembro de 2021 

Ajustar e intensificar os processos 
de comunicação do plano de cargos 

e salários 
A iniciar 

Registro de 
encaminhamento 

13 
Política de Egresso: melhoria nos 

trâmites de divulgação  
Reitoria/Núcleo de 
Empregabilidade 

Contínuo Dezembro de 2021 
Divulgar as políticas de egresso por 
meio as mídias sociais, cartazes em 

murais e comunicação direta 
A iniciar 

Relatório do 
Setor 

14 
Melhoria da Infraestrutura 
tecnológica dos servidores 

Reitoria/Administrativo Contínuo Julho de 2021 
Levantar as condições dos 

equipamentos e estabelecer 
melhorias necessárias 

A iniciar 
Relatório do 

Setor 



   

42 
 

15 
Reforma nos Laboratório 

Multidisciplinar 01, 02 e 03 
Reitoria/Administrativo fevereiro, 2020 Abril de 2021 

Instalação de Bancadas de Granito e 
melhora nas instalações elétricas e 
Hidros sanitárias, Pintura, Melhora 

no layout, troca da mobília, 
instalação de marcenaria para 

melhorar a organização e 
armazenamento dos equipamentos 

e insumos utilizados nos laboratórios 

Em 
andamento 

Registro 
Fotográfico 

16 
Ampliação do laboratório de 

Técnica Cirúrgica 
Reitoria/Administrativo fevereiro, 2020 Abril de 2021 

Ampliar o laboratório que passará a 
ter espaço para 06 macas serem 
utilizadas simultaneamente, uma 
área de esterilização, uma sala 

exclusiva para limpeza do material e 
uma para armazenamento. 

Em 
andamento 

Registro 
Fotográfico 

17 
Ampliação e melhorias na Sala dos 

Professores 
Reitoria/Administrativo fevereiro, 2020 abril, 2021 

Ampliar a sala dos professores, que 
receberá pintura nova, uma 

decoração com o objetivo de deixar 
uma ambiente alegre e harmônico. 
Terá uma cadeira de massagem 
para que os momentos descanso 

dos professores tenha maior 
qualidade. 

Em 
andamento 

Registro 
Fotográfico 

18 
Ampliação do número de gabinete 

para Professores de  Tempo 
Integral  

Reitoria/Administrativo fevereiro, 2020 abril, 2020 

Aumentar o número de gabinetes 
com computador para abrigar os 

Professores de tempo integral, que 
terá espaço para 24 professores 

trabalharem simultaneamente 

Em 
andamento 

Registro 
Fotográfico 

19 
Laboratório Multidisciplinar de 

Anatomia 
Reitoria/Administrativo fevereiro, 2020 abril, 2021 

Reformar o laboratório 
multidisciplinar e anatomia, que será 

rebaixado, havendo melhora na 
eficiência energética do espaço 

trocando os sistema de iluminação, 
instalação de marcenaria para 

melhorar a organização e 
armazenamento dos equipamentos 

e insumos utilizados nos 
laboratórios, troca da mobília para 

Em 
andamento 

Registro 
Fotográfico 



   

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maior conforto dos alunos durante a 
sua utilização 

20 Estacionamento Reitoria/Administrativo 
fevereiro de 

2021 
Dezembro de 2021 

Locação de espaço destinado à 
estacionamento institucional 

Em 
andamento 

Registro 
Fotográfico 

21 
Melhoria na Resolução de 

problemas acadêmicos 
Reitoria Contínuo Contínuo 

Consolidação do programa Líderes 
Afyados 

Em 
andamento 

Atas  

22 
Melhoria das tecnologias de 

comunicações interna e externa 
Reitoria/Administrativo Contínuo Contínuo 

Reestruturação do setor de PABX da 
IES/ Novo portal institucionais/canal 

de comunicação discente 

Em 
andamento 

Registro 
documental de 

ação 

23 
Melhoria no atendimento dos 

setores ao público 
Reitoria/Administrativo Contínuo Contínuo 

Reuniões e treinamentos com os 
setores de atendimento ao público/ 

Implementação de novo sistema 
(RM) 

Em 
andamento 

Atas 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de Autoavaliação da UniRedentor encontra-se bem consolidado, 

gerando informações, indicando fragilidades e potencialidade nas políticas 

instituídas pela IES, o que viabiliza uma importante ferramenta para o processo de 

gestão. 

A Comissão Própria de Avaliação da UniRedentor, através do levantamento 

de dados consegue estabelecer um reflexo da realidade institucional, de forma a 

salientar os aspectos que necessitam de ações visando melhorias. 

A partir do conhecimento da realidade da IES, pode-se perceber uma 

melhoria contínua nas políticas de ensino, pesquisa e extensão, bem como no 

atendimento ao estudante. Outro elemento que apresentou melhorias perceptíveis 

se refere a infraestrutura física, com ampliação de espaços e adequação de 

ambientes à demanda do aluno. 

Entretanto, alguns aspectos ainda carecem de revisões e melhorias no que 

se refere as estratégias institucionais e a aferição do instrumento de levantamento 

de dados. 

A estrutura física dos laboratórios, encontram-se em melhoria contínua, 

entretanto ainda requerem uma retificação contínua para melhor atender as aulas 

práticas. 

Outro aspecto de relevância é a implementação no atual ciclo avaliativo de 

um efetivo levantamento de dados junto à comunidade externa, buscando assim 

conhecer a percepção da sociedade em relação ao UniRedentor. Este item está 

devidamente contemplado no Plano de Ação proposto para 2021 

De modo geral a autoavaliação realizada no UniRedentor vem se mostrando 

um instrumento prático para as medidas de gestão, sendo considerada pela 

Reitoria um elemento essencial na busca constante por melhorias em prol de um 

ensino de excelência. 

A partir dos dados parciais dos dois primeiros anos do ciclo avaliativo 2018-

2020, a presente comissão buscará uma avaliação comparativa dos parâmetros 
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estudados de modo a elaborar um plano de ação integrada para favorecer as 

análises da Gestão institucional 

 

 


