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APRESENTAÇÃO 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Unyleya consolida no 

Relatório de Avaliação Institucional, as ações realizadas pela comunidade acadêmica 

no ano de 2021, de acordo os eixos e dimensões indicados pelo SINAES.  

A CPA adotou as indicações contidas na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 

065/2014 para apresentação desse relatório, iniciando, assim, com uma seção de 

introdução, que apresenta os dados da Instituição e a composição da CPA, além do 

planejamento em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

2017-2021, prevendo que todos os níveis do processo de gestão devam ser avaliados. 

Em seguida, é apresentada a metodologia utilizada para elaboração e refinamento 

dos instrumentos de coleta de dados. A seção seguinte, que descreve os processos 

de avaliação, considera os eixos e dimensões dispostas no art. 3º da Lei Nº 10.861 

que institui o SINAES. O diagnóstico da IES será, então, desenvolvido em função da 

análise de resultados gerando as ações necessárias à melhoria das atividades 

acadêmicas e institucionais. 

Vale destacar que a equipe que integra a CPA desenvolve suas atividades de forma 

autônoma, promovendo a cultura da avaliação como um instrumento que favorece um 

olhar reflexivo sobre todos os atores e processos pertinentes a instituição. 

Entendemos a importância da escuta dos anseios e contentamentos da comunidade 

Unyleya para o desenvolvimento institucional.  

As análises e sugestões apresentadas nesse relatório, estão disponíveis à 

comunidade, aos discentes, aos docentes, ao corpo administrativo, às Coordenações 

dos Cursos e a Direção Geral como base para o planejamento das futuras ações 

pedagógicas e administrativas.  

 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

Faculdade Unyleya 
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1. INTRODUÇÃO  

A Faculdade Unyleya surgiu da experiência de sucesso de uma das instituições 

pioneiras na oferta exclusiva de cursos superiores a distância no Brasil. Criada com o 

nome de Instituto a Vez do Mestre, esta Instituição de Ensino Superior (IES) foi 

credenciada para a oferta do curso de Pedagogia a distância pela Portaria Nº 1.663 

de 5 de outubro de 2006.  Após 5 anos de atividades, o Instituto A Vez do Mestre 

alterou sua denominação para AVM Faculdade Integrada, segundo Portaria Nº 727 de 

31 de março de 2011. A alteração da denominação da AVM Faculdade Integrada para 

Faculdade Unyleya se deu por meio da Portaria Nº 423 de 02 de setembro de 2016, 

ano em que a IES completava 10 anos de existência. A Portaria Nº 562, de 26 de 

setembro de 2016 instituiu ainda a mudança de mantença da Faculdade Unyleya para 

a UNYEAD Educacional S.A. e consolidou assim os fundamentos dessa nova etapa 

das atividades desta IES.   

Em 2017 foram reconhecidos os cursos de Logística e Gestão Ambiental, ambos 

com nota 4. Em 2018 foram reconhecidos os cursos de Licenciatura em História e 

Licenciatura em Letras, ambos com nota 4, e foi autorizado o curso de Segurança no 

Trabalho, também com nota 4. Em 2019 foram autorizados os Cursos Superiores de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com nota 5, em Redes de 

Computadores, Banco de Dados e Segurança Pública, com nota 4. Em 2021, foram 

autorizados os cursos de Bacharelado em Direito, Psicologia e Serviço Social, e Curso 

Superior em Tecnologia em Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos 

Gerenciais, Tecnologia da Informação, Gestão Financeira e Segurança da 

Informação. As portarias de autorização e reconhecimento estão apresentadas no 

Quadro 1. 

Quadro 1 - Atos legais 

CURSO ÚLTIMO ATO LEGAL DO MEC CONCEITO 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO Portaria nº 274 de 03/04/2017 4 

BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS Portaria nº 729 de 16/11/2016  

LICENCIATURA EM HISTÓRIA Portaria nº 846 de 29/11/2018 4 
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LICENCIATURA EM LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA Portaria nº 899 de 20/12/2018 4 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA Portaria nº 535 de 22/09/2016 4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO 
HOSPITALAR 

Portaria n° 818 de 30/12/2014 4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 

Portaria nº 274 de 03/04/2017 4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO 
PÚBLICA 

Portaria nº 274 de 03/04/2017 4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MARKETING Portaria nº 274 de 03/04/2017 4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA Portaria nº 357 de 24/05/2018 4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO 
AMBIENTAL 

Portaria n° 846 de 29/11/2018 4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA 
NO TRABALHO 

Portaria n° 787 de 1/11/2018 4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA REDES DE 
COMPUTADORES 

Portaria n° 344 de 12/06/2019 4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM BANCO DE 
DADOS 

Portaria n° 356 de 26/06/2019 4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA SEGURANÇA 
PÚBLICA 

Portaria n° 356 de 26/06/2019 4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

Portaria n° 1176, de 
25/10/2021 

5 

BACHARELADO EM DIREITO 
AGUARDANDO PUBLICAÇÃO 

DA PORTARIA 
5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO 
COMERCIAL 

Portaria n° 1178, de 
28/10/2021 

4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Portaria n° 1101, de 
29/09/2021 

4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO 
FINANCEIRA 

Portaria n° 1266, de 
18/11/2021 

5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS 
GERENCIAIS 

Portaria n° 1178, de 
28/10/2021 

4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO 

Portaria n° 1157, de 
16/10/2021 

4 

PSICOLOGIA 
AGUARDANDO PUBLICAÇÃO 

DA PORTARIA 
5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
SECRETARIADO 

Portaria n° 2019, de 
30/12/2021 

5 

SERVIÇO SOCIAL 
Portaria n° 1266, de 

18/11/2021 
5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE 
SEGURANÇA PRIVADA 

AGUARDANDO PUBLICAÇÃO 
DA PORTARIA 

 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS 
PARA INTERNET 

AGUARDANDO PUBLICAÇÃO 
DA PORTARIA 
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1.1. Dados da Instituição 

A Faculdade Unyleya é uma instituição de ensino superior privada cuja sede está 

localizada no Rio de Janeiro. O Quadro 2 apresenta os dados da Instituição. 

Quadro 2 - Dados da Faculdade Unyleya 

Instituição Faculdade Unyleya 

CNPJ 24.531.339/0001-82  

Código da IES 3876 

Natureza Jurídica Instituição Privada com fins lucrativos 

Data de criação 05/10/2006 

Estado / Município Rio de Janeiro / Rio de Janeiro 

Endereço Rua do Carmo, 66. Centro - RJ 

Telefones (21) 3513-0977 

Endereço Eletrônico cpa@unyleya.edu.br  

Página na Internet www.unyleya.edu.br/cpa 

 

1.2. Composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

O processo de Autoavaliação na Faculdade Unyleya é conduzido pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) com o objetivo de planejar e organizar ações que 

busquem que cuidem dos interesses de toda a comunidade acadêmica, com o apoio 

da Gestão da IES e de sua Mantenedora. A CPA é responsável pela condução dos 
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processos de avaliação interna e pela sistematização e prestações das informações 

solicitadas pelo INEP.  

A composição da CPA assegura a participação de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada, com atuação autônoma com 

relação aos Conselhos Superiores e demais órgãos da IES. Em 2021 foi nomeado um 

representante da pós-graduação para compor a CPA e no início de 2022, um 

representante dos Egressos (Sociedade Civil Organizada). O representante anterior 

da Sociedade Civil Organizada passou a representar a área comercial da IES. A 

comissão conta com a parceria e colaboração dos Colegiados e dos Núcleos 

Docentes Estruturantes dos cursos. A CPA é composta, atualmente, por dez membros 

englobando representantes de toda a comunidade acadêmica, conforme descrito no 

Quadro 3. 

Quadro 3 - Composição atual da CPA 

NOME REPRESENTAÇÃO 

SIMONE MARKENSON Coordenação Geral da CPA 

ALINE CRISTINA SILVA DA CONCEIÇÃO Egressos (Sociedade Civil Organizada) 

ANDREIA RIBAS Corpo de Coordenadores 

BETTINA FUX Corpo Discente 

ELTON OLIVEIRA Comercial 

FABIANO DOURADO Direção da Mantida 

FÁBIO MAIA DE SOUZA Corpo Docente 

LAISA RAQUEL BEZERRA DA SILVA Corpo Técnico-Administrativo 
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MARCOS IZIDRO GONÇALVES Pós-Graduação 

SIRLEI ALVES CHAVES Corpo de Tutoria 

 

1.3. Planejamento Estratégico de Autoavaliação 

Prevista no artigo 11 da Lei nº 10.861, de abril de 2004, a Comissão Permanente 

de Avaliação (CPA) da Faculdade Unyleya foi criada pela Resolução CONSEPE nº 1 

de 13/03/2006.  

A CPA se reúne semestralmente, a cada período letivo, para avaliação das ações 

realizadas e consequente alinhamento dos atos seguintes com o objetivo de contribuir 

para a consolidação do SINAES na Faculdade Unyleya, numa perspectiva de uma 

autoavaliação, comprometida com a ética e a excelência por meio do aprimoramento 

dos processos técnico-administrativos e didático-pedagógicos, bem como de todos os 

serviços educacionais ofertados institucionalmente. Reúne-se, ainda, 

extraordinariamente, por convocação da Coordenação, ou pela maioria de seus 

membros, em caso de necessidade. 

São objetivos do Projeto de Autoavaliação Institucional desenvolver a cultura de 

avaliação, diagnosticar os processos acadêmicos e administrativos, identificar as 

fragilidades e potencialidades da IES, fortalecer o compromisso social da Instituição, 

colaborar com a transparência nos processos e contribuir para a atualização do 

Projeto Institucional. A Avalição Institucional é, então, o resultado de um conjunto de 

processos avaliativos que convergem para o para aprimoramento da instituição. 

São atribuições da CPA: 

I. Elaborar e implementar o Projeto de Avaliação Interna da IES, considerando os 

objetivos definidos no PDI;  

II. Conduzir, coordenar e articular o processo interno de autoavaliação da 

Instituição;  
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III. Sistematizar, disponibilizar e divulgar para as comunidades interna e externa 

as informações, solicitadas pelo INEP, com base no art. 11 da Lei 10861/2004;  

IV. Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo 

avaliativo institucional;  

V. Sistematizar e prestar informações no âmbito do SINAES solicitadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP);  

VI. Participar de reuniões com os avaliadores externos quando da avaliação de 

cursos, seja para autorização, reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento e das avaliações institucionais para credenciamento e 

recredenciamento da Instituição, disponibilizando informações resultantes do 

processo de avaliação interna da IES;  

VII. Divulgar os resultados obtidos nas avaliações internas e externas, incluindo o 

ENADE, das potencialidades e fragilidades apontadas, para que ações sejam 

fomentadas com vistas à regularização dos procedimentos para atender às 

demandas oriundas da avaliação.  

Os resultados da Autoavaliação Institucional, em consonância com o PDI da 

Instituição constituem importantes alicerces para a gestão da IES, na medida em que 

orienta as dimensões política, acadêmica e administrativa, para o aprimoramento da 

qualidade do ensino, da iniciação científica e da extensão.  

O processo de Autoavaliação foi pautado por princípios éticos, garantindo o 

anonimato das respostas e a abrangência da amostra. Os dados dos diferentes 

insumos foram cruzados nas respectivas dimensões para que o diagnóstico possa ser 

percebido por diferentes olhares. 

Por meio do Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional de 2022, ano base 

2021, a CPA da Faculdade Unyleya torna público para toda a comunidade acadêmica 

e para a sociedade o resultado do processo de autoavaliação, bem como as propostas 

de melhoria que serão adotadas pela gestão institucional no ano subsequente. 
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2. METODOLOGIA 

O projeto de Avaliação Institucional desenvolvido pela Faculdade Unyleya 

representa o compromisso da Instituição com a qualidade de todos os seus processos. 

Os atos avaliativos, compostos por instrumentos sistemáticos de coleta de dados, 

propiciam a análise das ações desenvolvidas pela IES buscando aperfeiçoamento 

contínuo do desempenho acadêmico, subsídios para ações de planejamento e gestão 

e, ainda, oferecer um canal de informações à sociedade. Os processos que envolvem 

a Autoavaliação Institucional são apoiados pelo Conselho Superior da IES e as ações 

para levantamento e tratamento dos dados são metodicamente planejadas e 

acompanhadas pela CPA.  

A Autoavaliação Institucional na Faculdade Unyleya foi desenvolvida para obtenção 

de uma visão integral dos processos e consolidados de acordo com os eixos 

avaliativos estabelecidos pelo sistema SINAES. O processo é composto pelas etapas 

de revisão do instrumento de coleta de dados, sensibilização para participação, coleta 

de dados, tratamento dos dados coletados e divulgação dos resultados 

2.1. Segmentos participantes da Autoavaliação Institucional 

A Avaliação Institucional é um importante instrumento de gestão acadêmica e 

pressupõe a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica.  

São convidados a participar os seguintes membros da Faculdade Unyleya: 

- Todo o corpo discente ativo em 2021; 

- Todo o corpo docente, incluindo coordenadores; 

- Corpo administrativo que possui interação acadêmica; 

- Egressos de cursos de graduação a partir de 2017. 

2.2. Etapas, técnicas e instrumentos para coleta de dados 

É fundamental que a comunidade acadêmica conheça e entenda o que faz a CPA 

e a importância da participação de todos nos processos de avaliação. No ano de 2021 

identificamos uma adesão significativa o processo avaliativo, atribuída a bem-
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sucedida sensibilização realizada com campanhas explicativas tais como “Você sabe 

o que é a CPA” e “Você pediu, a CPA ouviu”, além do estímulo para a pesquisa de 

opinião mensal.  

Em 2021, a pesquisa de opinião realizada ao término de cada disciplina foi 

incorporada à Avaliação Institucional, constituindo uma fonte de dados constante que 

permite intervenções rápidas, quando necessário e aproximando o estudante das 

atividades da CPA. 

Coordenadores e professores também foram orientados a incentivar a participação 

do corpo discente evidenciando a importância da participação de todos no processo 

de autoavaliação institucional. Foram enviados ainda e-mails de convite e de lembrete 

semanal para os que ainda não haviam respondido.  

O aprimoramento constante dos instrumentos de coleta de dados, atendendo às 

demandas de pesquisas anteriores, e a gestão da coleta de dados com envio de 

mensagens motivacionais, também foram determinantes no processo. Além das 

campanhas em massa, a importância da CPA foi amplamente divulgada nas reuniões 

com docentes e equipe administrativa, além de reforçada pelos tutores nas 

respectivas salas, sempre evidenciando a não obrigatoriedade de participação e a 

importância da contribuição de cada um. A participação crescente em todos os setores 

demonstrou a eficácia dos procedimentos adotados. 

Importante ressaltar que a adesão é voluntária e livre de qualquer forma de 

incentivo, por entendermos que assim os resultados poderiam ser comprometidos. A 

própria adesão é, em si, um importante indicador. 

A Faculdade Unyleya entende que é necessária uma visão holística e sistêmica do 

processo avaliativo e, portanto, desenvolve a Avaliação Institucional calcada em 

distintas fontes de dados, como ilustrado na  Figura 1 e descritas a seguir. 
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Figura 1 - Avaliação Institucional: subsídios 

 
 

2.2.1. Questionário anual de Avaliação Institucional 

Instrumento de pesquisa disponibilizado anualmente aos discentes, docentes, 

egressos e membros do corpo técnico-administrativo, no mês de novembro. Os 

questionários enviados em 2021 estão disponíveis no Apêndice A. 

As diretrizes para a elaboração do questionário de autoavaliação estão 

consolidadas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade Unyleya 

que descrevem os princípios, os indicadores e instrumentos utilizados no processo de 

Autoavaliação Institucional. O questionário aplicado aos Egressos possui um formato 

diferenciado e será abordado separadamente. 

A estrutura dos questionários foi alterada em 2021 para atender as demandas da 

avaliação anterior, utilizando escala Likert e inserindo campo de texto livre. A 

avaliação das questões objetivas é realizada com a atribuição de uma nota de 1 a 5, 

onde 1 significa totalmente insatisfeito e 5 totalmente satisfeito. É possível ainda 
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escolher “Não conheço/Não sei opinar” em cada um dos itens. Cada pergunta foi 

desmembrada em subitens, para mais detalhamento. 

Para cada pergunta é gerada uma nota composta pela média ponderada entre a 

nota e quantidade de respondentes que atribuíram a nota. A seleção de “Não 

conheço/Não sei opinar” não impacta o cálculo da nota final. Esse processo facilita a 

comparação entre os itens e a identificação rápida de pontos fortes e fragilidades.   

A composição de cada questionário está descrita a seguir: 

• O questionário aplicado ao corpo discente é composto por: 

  duas perguntas para identificação de curso e polo; 

  19 perguntas para atribuição de nota entre 1 e 5;  

 duas perguntas para autoavaliação do discente, com atribuição de notas 

entre 1 e 5; 

 um campo de texto livre para elogios, críticas ou sugestões. 

• O questionário aplicado aos docentes é composto por: 

 18 questões para atribuição de nota entre 1 e 5;  

 três perguntas para autoavaliação do docente, com atribuição de notas 

entre 1 e 5; 

 um campo de texto livre para elogios, críticas ou sugestões. 

• O questionário aplicado ao corpo administrativo é composto por: 

 10 questões para atribuição de nota entre 1 e 5;  

 duas perguntas para autoavaliação do colaborador, com atribuição de notas 

entre 1 e 5; 

 um campo de texto livre para elogios, críticas ou sugestões; 

É importante destacar que os instrumentos avaliativos adotados seguem os cinco 

eixos contemplados nos instrumentos de avaliação, relacionados às dez dimensões 

do SINAES, sempre que possível, conforme descrito no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Estrutura da avaliação institucional interna 

EIXOS 
DIMENSÕES DO 

SINAES 
QUESTIONÁRIO 

DISCENTE 
QUESTIONÁRIO 

DOCENTE 
QUESTIONÁRIO 

ADMINISTRATIVO 

1 
PLANEJAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

DIMENSÃO 8 
PLANEJAMENTO E 

AUTOAVALIAÇÃO 
1, 14, 22, 23 e 34 1, 19, 20, 21 e 22 1, 11, 12 e 13 

2 
DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

DIMENSÃO 1 
MISSÃO E PDI 

2 e 6 2 2 

DIMENSÃO 3 
RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 
INSTITUCIONAL 

3 3 3 

3 
POLÍTICAS 

ACADÊMICAS 

DIMENSÃO 2 
POLÍTICA PARA ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO 

7, 8, 9 ,10, 11, 15, 
16, 17, 18 e 19 

13, 14, 15, 16 e 17 NSA 

DIMENSÃO 4 
COMUNICAÇÃO COM A 

SOCIEDADE 

INSTITUCIONAL 

5 4 4 

DIMENSÃO 9 
POLÍTICA DE 

ATENDIMENTO AOS 

DISCENTES 

4 NSA NSA 

4 
POLÍTICAS DE GESTÃO 

INSTITUCIONAL 

DIMENSÃO 5 
POLÍTICA DE PESSOAL 

NSA 12 9 

DIMENSÃO 6 
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

INSTITUCIONAL 
12 e 13 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 5,6, 7 e 8  

DIMENSÃO 10 
SUSTENTABILIDADE 

FINANCEIRA 
NSA NSA NSA 

 
5 

INFRAESTRUTURA 
 

DIMENSÃO 7 
INFRAESTRUTURA FÍSICA 

20 e 21 18 10 

Os questionários foram aplicados no período de 01/11/2021 a 31/12/2021 

utilizando-se o aplicativo Survey Monkey, com coletor apenas por e-mail para controle 

dos respondentes. As respostas foram analisadas separadamente para o corpo 

discente, docente e administrativo e categorizadas pelas respectivas dimensões.  
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O processo de autoavaliação foi pautado por princípios éticos, garantindo o 

anonimato das respostas e a abrangência da amostra. Os dados dos diferentes 

insumos foram cruzados nas respectivas dimensões para que o diagnóstico possa ser 

percebido por diferentes olhares. 

2.2.2. Ocorrências abertas na ouvidoria 

As ocorrências abertas na ouvidoria pelos alunos fornecem um termômetro sobre 

as dificuldades e dúvidas que, devidamente tabuladas, indicam as dimensões que 

precisamos de alguma ação. As categorias identificadas em função das ocorrências 

estão descritas no Quadro 5. 

Quadro 5 - Ocorrências de Ouvidoria 

EIXO CLASSIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA 

1 
Planejamento e Avaliação 

institucional 
Sem ocorrências 

2 
Desenvolvimento Institucional 

Tecnologias 
Portal do aluno 

3 
Políticas Acadêmicas 

Atendimento ao discente 
Avaliação 
Financeiro 
Comercial 

4 
Políticas de Gestão Institucional 

Atendimento da coordenação 

5 
Infraestrutura 

Suporte e TI 

É razoável esperarmos que a maior concentração ocorra nas dimensões 2 e 3, pois 

relatam ações que afetam diretamente a rotina do estudante. 

2.2.3. Resultados obtidos nas visitas in loco 

Os relatórios das visitas de autorização realizadas no ano de 2021 foram analisados 

e discutidos com o NDE de cada curso para identificarmos pontos fortes e 

possibilidades de melhorias no respectivo curso e no processo de avaliação de uma 

forma geral. Especificamente, o item 1.13 - Gestão do curso e os processos de 

avaliação interna e externa do eixo 1 aborda diretamente aspectos do processo de 
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avaliação. Serão também consideradas as avaliações sobre os demais eixos, quando 

aplicáveis. 

2.2.4. Resultados do ENADE  

Em função da pandemia de Covid-19, não houve realização de ENADE em 2020. 

Portanto, só será possível avaliar a adesão ao Enade 2021, mediante o 

preenchimento do questionário do estudante.  

2.2.5. Questionário de Egressos 

Pesquisa aplicada aos egressos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, no período de 

15/11/2021 a 31/01/2022 utilizando-se o aplicativo Survey Monkey com coletor apenas 

por e-mail. As questões se relacionam com os eixos avaliativos do SINAES, conforme 

descrito no Quadro 6. 

Quadro 6 - Questionário Egressos 

EIXOS 
QUESTIONÁRIO 

EGRESSO 

2 
Desenvolvimento Institucional 

4, 5 e 6 

3 
Políticas Acadêmicas 

9, 10, 11 e 13 

Algumas questões foram elaboradas para identificar estratégias de apoio e 

acompanhamento ao egresso, cujos resultados serão tratados pelo NAAD. Nesse 

contexto, estão elencadas as perguntas 9,10 e 11, pertinentes à educação continuada  

2.2.6. Pesquisa de Opinião 

É realizada a partir de um questionário aplicado ao término de cada disciplina 

para avaliação da atuação do docente, do material didático e o entendimento da 

relevância da disciplina na formação profissional. Os resultados são consolidados por 

um sistema de Business Intelligence (BI), permitindo uma visão geral da graduação 

no período e ainda a segmentação por curso, disciplina e área. 
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2.3. Divulgação dos resultados 

Para ampliar a divulgação dos resultados obtidos, após análise dos dados 

coletados, verificou-se a necessidade de atualização do site institucional, aprimorado 

para melhor comunicar os resultados, conforme exibido na Figura 2. 

Figura 2 - site da CPA 

 

 

As recomendações derivadas da avaliação institucional são encaminhadas à 

Diretoria da IES e as providências necessárias são planejadas para o ano em curso. 

As melhorias implementadas a partir dos relatos de avaliação são publicados na 

página da CPA, no site institucional, nos murais dos polos e, em algumas situações, 

informados por e-mail. Os coordenadores recebem ainda acesso para os resultados 

específicos da pesquisa anual do respectivo curso para discussão com o NDE. 

O relatório de autoavaliação é postado no sistema e-MEC no prazo legal. O relatório 

de 2022 é parcial, porém contempla articulação com os anteriores.   
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Em atendimento às recomendações da CPA enviadas à Direção, em função das 

avaliações de autorização de curso realizadas em 2020 e de novas demandas ao 

longo do ano, foram realizadas as ações a seguir: 

• Reformulação do questionário e escala de análise; 

• Implantação da nova sala de ambientação; 

• Atividades de incentivo a participação no ENADE; 

• Implementação de novo sistema de atendimento ao estudante (Dynamics); 

• Discussão para atualização das matrizes curriculares incorporando a extensão 

como componente curricular; 

• Ampliação e divulgação dos eventos acadêmicos; 

• Ampliação da oferta de cursos livres; 

• Implantação da nova Sala de Ambientação; 

• Implantação do novo Portal do Egresso. 

Os resultados das ações decorrentes da avaliação institucional serão apresentados 

a seguir, considerando os elementos pertinentes de cada um dos insumos já 

apresentados. Como orientação, foram utilizados os eixos do Instrumento de 

Avaliação Institucional. Os resultados aqui apresentados contemplam todas as 

avaliações. Os links para acesso às avaliações detalhadas do corpo discentes, por 

curso, corpo docente, corpo administrativo e de egressos são apresentados no 

Apêndice B. 

3.1. Eixo 1 – Planejamento e avaliação institucional 

O eixo 1 aborda a o Planejamento e Avaliação Institucional, que considera a 

dimensão 8 (Planejamento e Avaliação) do SINAES, incluindo os principais elementos 

do processo avaliativo, interno e externo.  
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3.1.1. Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação 

A autoavaliação institucional ocorre ao longo do ano pelo monitoramento das 

ocorrências de ouvidoria, pelas avaliações externas, pela pesquisa de opinião, pelo 

questionário enviado aos egressos e principalmente pelos questionários de avaliação 

institucional. Especificamente para o Eixo 1, foram considerados os questionários de 

avaliação institucional, as avaliações in loco, a adesão ao Enade 2021 e a adesão à 

pesquisa de opinião. 

A sensibilização de todos os segmentos da sociedade acadêmica no processo é 

percebida adesão ao questionário anual e a pesquisa de opinião. A participação do 

corpo docente e administrativo se manteve em 100%, mesmo com o aumento de 

colaboradores. Já a participação do corpo discente retomou o crescimento desde o 

2020. O gráfico da Figura 3 demostra o crescimento na adesão à avaliação em 2021. 

Figura 3 – A adesão à avaliação institucional em 2021. 
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A distribuição de discentes que responderam à pesquisa por curso está 

apresentada na Figura 4. 

Figura 4 - Distribuição de discentes por curso 

 

A pesquisa realizada com os Egressos se manteve em 17% de adesão, mesmo 

com o dobro do número de respondentes.  

A participação na pesquisa de opinião, realizada após o término de cada disciplina, 

também é considerada um indicador, pois demostra que o corpo discente está 

associando a avaliação institucional às melhorias identificadas no curso e na 

instituição. É o primeiro ano em que a pesquisa de opinião é incluída no relatório anual 

da CPA e contou com 7.126 respostas em 1.366 salas. A síntese do resultado é 

apresentada na Figura 5. 
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Figura 5 - Síntese da participação na Pesquisa de Opinião em 2021  

 

 

 



 

 

26 

 

 

 

A maturidade da comunidade acadêmica nos processos avaliativos é percebida no 

resultado da pesquisa e ainda identifica a necessidade de mais divulgação dos 

resultados. A Figura 6  apresenta o resultado para a questão específica sobre a 

avaliação institucional para discentes, docentes e corpo administrativo, 

respectivamente. 

Figura 6 - Questionário da Avaliação Institucional: percepção da avaliação 
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Há existência de uma pergunta aberta (texto livre) permitiu confirmar os resultados 

obtidos nas perguntas diretas, conforme sintetizado no Quadro 7.  

Quadro 7 - Síntese das respostas abertas 

 
Discente Docente Administrativo Egressos 

Elogio 456 15 7 170 

Crítica 96 3 7 27 

Sugestão 194 1 4 26 

Autoavaliação 45 0 0 19 

Os participantes também foram convidados a responder sobre o próprio 

desempenho, indicando pontos de atenção a serem estimulados, e a dedicação 

semanal aos estudos 

Na visão do discente, a pesquisa indica a necessidade de reforço na consulta à 

bibliografia indicada em cada disciplina e a participação nos eventos, conforme 

ilustrado na Figura 7. Apesar de 38% indicar que está muito satisfeito com a própria 

dedicação aos estudos, apenas 13% relataram estudar entre 14 e 21 horas semanais 

e 76% menos de 14 horas semanais. 

Figura 7 - Autoavaliação - Discente 
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Os questionários docente e administrativo também abordam questões específicas 

de autoavaliação. Para o corpo docente, foi perguntado sobre a participação no 

desenvolvimento dos cursos, a satisfação no trabalho e a atuação como 

professor/tutor, como mostram a Figura 8, Figura 9 e Figura 10, respectivamente. 

Figura 8 - Autoavaliação - Docente: participação no desenvolvimento dos cursos 

 

Figura 9 - Autoavaliação – Docente: satisfação no trabalho 
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Figura 10 - Autoavaliação – Docente: atuação como tutor/professor 

 

Os resultados indicam que a satisfação geral é de quase 80% e o relacionamento 

com a equipe demonstra ser o quesito motivador, enquanto a progressão profissional 

se mostrou a maior preocupação. A tabulação das respostas abertas confirma esse 

indicador. Os docentes também se consideram participativos no desenvolvimento dos 

cursos. 

Apesar do baixo índice de respostas “Não conheço/Não sei opinar” para as 

atividades de tutoria, temos aqui um indicativo de que ainda é necessário reforçar as 

práticas de avaliação de desempenho com os professores. A mesma observação se 

repete na autoavaliação do corpo administrativo, quando perguntado especificamente 

sobre a satisfação no trabalho e sobre o próprio desempenho.   

Apesar de ser uma autoavaliação, atribui-se a esse tipo de resposta a falta de 

parâmetros comparativos, como mostra a Figura 11 e a Figura 12, respectivamente, 
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Figura 11 - Autoavaliação – Administrativo: Satisfação no trabalho 

 

Figura 12 - Autoavaliação – Administrativo 

 

Considerando a escala de notas utilizadas, a nota resultante para cada item, obtido 

pelo cálculo da média ponderada das notas atribuídas, obtivemos os resultados 

demonstrados no  Quadro 8. 

Quadro 8 - Média ponderada de cada item avaliado (dimensão 8) 

Item Discente Docente Administrativo 

Avaliação Institucional 4,36 4,71 4,28 

Satisfação no trabalho NSA 4,60 4,17 

Autoavaliação 4,17 4,94 4,60 

Participação no desenvolvimento do curso NSA 4,66 NSA 

As informações dessa dimensão são complementadas pelos resultados das visitas 

in loco em 2021, e da participação do corpo discente no ENADE. Os resultados obtidos 
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nas visitas de autorização de 2021 destacam as notas apresentadas no Quadro 9 para 

os processos de avaliação interna e externa, no item 1.13 do instrumento de avaliação. 

Quadro 9 - Autorização de cursos: processos de avaliação interna e externa 

CURSO CONCEITO 

BACHARELADO EM DIREITO 5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO COMERCIAL 

5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO DE SEGURANÇA PRIVADA 

5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO FINANCEIRA 

5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
PROCESSOS GERENCIAIS 

5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
SECRETARIADO 

5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

3 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
SISTEMAS PARA INTERNET 

5 

PSICOLOGIA 5 

SERVIÇO SOCIAL 5 

A participação do corpo discente no ENADE também foi consideravelmente alta, 

conforme descrito no Quadro 10, apesar das dificuldades técnicas do INEP e dos erros 

de alocação dos estudantes, que foram designados para locais distantes do endereço 

do polo cadastrado. 

Quadro 10 - Adesão ao Enade 2021 

Curso 
Alunos 

inscritos 

Alunos que 
preencheram o 

questionário 
Dispensados 

Pedagogia 166 153 17 

História 9 8 - 

Letras 14 10 3 
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As ações de motivacionais e de conscientização desenvolvidas pelos 

coordenadores dos cursos de Pedagogia, Letras e História certamente foi um fator 

decisivo para a adesão. Podemos citar, entre outras: 

• Grupos de WhatsApp com a coordenação dos cursos, para acompanhamento 

direto. 

• Encontros de revisão de conteúdo e motivacionais.  

• Oferta de bolsa na pós-graduação ou na segunda Licenciatura. 

Os egressos também foram convidados a avaliar a Instituição, mantendo a taxa de 

20% de respostas, mesmo considerando o considerável aumento do número de 

alunos em 2021. Atualmente, 85% dos egressos participantes da pesquisa encontram-

se ativos no mercado de trabalho, sendo 43% na mesma área da respectiva 

graduação. Uma parcela significativa de 33% afirmou ter sido promovida, ter recebido 

aumento de salário ou ter encontrado novas oportunidades após a conclusão do curso 

de graduação. 

Expressam ainda o grau de satisfação com a Faculdade Unyleya, em uma escala 

de 1 a 5. A Figura 13 mostra a evolução na análise dos graduados nos últimos três 

anos, com significativo aumento nas notas 4 e 5. 

Figura 13 - Egressos: grau de satisfação 
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Constata-se pelos resultados desse eixo que os esforços empreendidos para a 

participação da comunidade acadêmica nos processos de Planejamento está sendo 

efetivo em todos os segmentos. Os relatórios de autoavaliação e as avaliações 

externas são publicados na página da CPA da IES, como sinal de transparência, e 

oferecendo credibilidade ao processo.  
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3.2. Eixo 2 – Desenvolvimento institucional 

A análise do eixo 2 é subdividida em:  

• Dimensão 1 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; 

• Dimensão 3 - Responsabilidade Social da Instituição. 

3.2.1. Dimensão 1 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

A Faculdade Unyleya tem por missão, descrita no PDI: 

“A Faculdade Unyleya tem por missão o oferecimento de cursos de educação 

superior a distância, que primam pelo enfoque de seus estudantes, em uma 

perspectiva de transformação e integração social, por meio do desenvolvimento de 

competências técnicas, cognitivas e socioemocionais que resultem em 

empregabilidade e ascensão profissional. A IES está em sintonia com as tendências 

do mundo do trabalho, investindo em inovações curriculares, metodológicas, de 

gestão e das tecnologias da informação e comunicação, bem como no fortalecimento 

dos valores éticos." 

Nesse sentido, vale ressaltar o processo de atualização de Projetos Pedagógicos, 

planos de ensino, conteúdos interativos, Livros Didáticos e vídeo aulas em diversas 

disciplinas. Ainda no final de 2021, todas as matrizes foram discutidas e atualizadas 

para a incorporar a curricularização das atividades de extensão em 2022. 

Fato é que a IES está, cada vez mais, em sintonia com as tendências do mundo do 

trabalho, investindo em inovações curriculares, metodológicas, de gestão e das 

tecnologias da informação e comunicação, bem como no fortalecimento dos valores 

éticos, em busca da concretização de sua visão, exposta no PDI, de “consolidar-se 

como uma IES de referência na modalidade a distância, desenvolvendo práticas 

acadêmicas inovadoras e inclusivas, para a formação de profissionais competentes, 

éticos e aptos ao amplo exercício da cidadania, visando a transformação social”. 

Cabe à CPA verificar a consonância entre o que está descrito no PDI e as efetivas 

ações realizadas pela IES para o cumprimento das metas estabelecidas para o 2021. 
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Para avaliação do desenvolvimento institucional, foram considerados os resultados 

obtidos nos questionários de avaliação, a percepção do corpo discente sobre a 

adequação do PPC e os aspectos relacionados à empregabilidade extraídos do 

questionário respondido pelos egressos. 

A percepção de efetividade da Missão é demonstrada para os três grupos de 

respondentes do questionário de avaliação na Figura 14. 

Figura 14 - Percepção da Missão Institucional 
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Percebe-se que menos de 10% dos respondentes não reconhece as ações 

adotadas como parte da missão institucional. Exceção é o foco dos cursos na 

empregabilidade pouco percebido pelo corpo administrativo. Essa informação 

pressupõe a necessidade de evidenciarmos essa relação. 

O corpo discente é ainda convidado a avaliar o Projeto Pedagógico do seu curso e 

os resultados são apresentados na Figura 15. 

Figura 15 - Projeto Pedagógico de Curso 

 

O resultado geral demostra mais de 85% de aprovação, considerando as notas 5 e 

4, exceto para o elenco de atividades complementares. Por se tratar de mais de 80% 

de aprovação, pelos mesmos critérios, podemos inferir que a divulgação ainda pode 

não ter sido suficiente. 



 

 

37 

 

 

 

Considerando a escala de notas utilizadas, a nota resultante para cada item, obtido 

pelo cálculo da média ponderada das notas atribuídas, obtivemos os resultados 

demonstrados no Quadro 11. 

Quadro 11 – Média ponderada de cada item avaliado (dimensão 1) 

Item Discente Docente Administrativo 

Missão Institucional 4,34 4,61 4,35 

Projeto Pedagógico de Curso 4,40 NSA NSA 

Os resultados obtidos nas visitas de autorização de 2021 destacam as notas 

apresentadas no Quadro 12 para as políticas institucionais no âmbito do curso, no 

item 1.1 do instrumento de avaliação. 

Quadro 12 – Autorização de cursos: políticas institucionais 

CURSO CONCEITO 

BACHARELADO EM DIREITO 5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO COMERCIAL 

4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO DE SEGURANÇA PRIVADA 

4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO FINANCEIRA 

4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
PROCESSOS GERENCIAIS 

4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
SECRETARIADO 

5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
SISTEMAS PARA INTERNET 

4 

PSICOLOGIA 5 

SERVIÇO SOCIAL 5 

3.2.2. Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição 

A Faculdade Unyleya organiza atividades de extensão e responsabilidade social 

desde o início das suas atividades como Instituição de Ensino Superior, tais como 
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palestras em empresas, rodas de conversa, Semanas Acadêmicas, palestras 

temáticas on-line, e outras ações institucionais deste gênero. 

Até 2019, as ações de responsabilidade social e extensão estavam sob a 

responsabilidade da Coordenação Geral da Graduação, oferecendo palestras em 

empresas ministradas pelos docentes, organizando rodas de conversas com 

docentes, realizando ações sociais junto às comunidades em que nossos polos estão 

estabelecidos e organizando as Semanas Acadêmicas, atividade semestral, para os 

nossos discentes. 

Com o intuito de fortalecer a iniciação científica e a extensão no âmbito da 

graduação, a Faculdade Unyleya criou, em 2020, o Núcleo de Iniciação Científica, 

Extensão (NICE), com o objetivo primordial o desenvolvimento da iniciação científica 

nos diversos polos em que se faz presente, com foco no olhar local sobre os temas 

geradores nacionais que emanam dos valores e princípios explicitados em nosso PDI. 

Em 2021 o núcleo passa a se chamar Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e 

Pesquisa (NICEP), objetivando o incentivo e desenvolvimento da pesquisa científica 

entre nossos docentes. 

Por meio de práticas acadêmicas são desenvolvidas ações e programas voltados 

para a comunidade, promovendo melhorias e divulgação constante de Programas de 

Ação Cidadã, nas quais a Faculdade Unyleya vai à comunidade assim como a 

população é recebida no ambiente acadêmico. 

Os projetos desenvolvidos pela Faculdade Unyleya se desdobram em atividades 

de estreito contato com a comunidade acadêmica e a comunidade externa, em várias 

regiões do país. São eles: 

• Primeiro Encontro Pedagógico da Faculdade Unyleya – Live realizada em março 

de 2021, com as coordenadoras da Licenciaturas, o encontrou apresentou 

estratégias para gravação de vídeos para professores, passeios virtuais e o uso 

de memes como recurso didático. Todos os participantes receberam um e-book 

como brinde. 
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• Seminário EducAção - Foram realizadas três lives, em abril de 2022, tendo como 

público-alvo professores e gestores das redes públicas e privada de educação. Os 

encontros foram mediados pela coordenação do Núcleo de Iniciação Científica, 

Extensão e Pesquisa (NICEP) e contou com a participação de professoras das 

Licenciaturas e professores convidados. 

• Parceria com a Eco Rodovias – Encontro de qualificação profissional com o título 

“Semana da Carreira”, promovido pelo parceiro em abril de 2021. O professor 

Ricardo Machado, coordenador do Curso de Gestão em Marketing, esteve 

presente no Plantão de Dúvidas, conversando sobre as mudanças no mundo do 

trabalho e as competências profissionais esperadas. 

• Parceria com a ASSIST (Associação dos Servidores Municipais, Estaduais e 

Federais do RJ) – Live realizada em agosto de 2021, com o tema A Importância 

do Funcionalismo Público para a Sociedade, tendo como palestrante o 

Coordenador do Curso de Gestão Pública, Prof. Tarcísio de Carvalho. 

• SIPAT Montreal – Palestra organizada pela parceira Montreal, para seus 

funcionários, com a presença do professor Modesto Guedes, com o tema Atitudes 

na Segurança do Trabalho: a importância de errar e aprender com o erro. O 

encontro foi realizado em novembro de 2021. 

• Outubro Rosa - O objetivo deste projeto é fazer ações de conscientização sobre o 

câncer de mama e saúde da mulher, a importância do autoexame e dos exames 

periódicos, em organizações públicas e privadas, por meio de palestras e/ou 

exposições.  Ocorre todo mês de outubro e envolve as equipes administrativas e 

acadêmicas da Faculdade Unyleya. Em 2021 a Faculdade fez campanha de 

distribuição de panfletos para alguns de seus conveniados.   

• Novembro Azul - O objetivo deste projeto é fazer ações de conscientização em 

organizações públicas e privadas, por meio de palestras e/ou exposições.  Ocorre 

todo mês de novembro e tem como tema a saúde do homem e a prevenção do 

câncer de próstata, envolve as equipes administrativas e acadêmicas da 

Faculdade Unyleya.  
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Também foi considerado nesse eixo a percepção das ações de responsabilidade 

social desenvolvidas em 2021 para os três grupos de respondentes, como mostra a 

Figura 16.  

Figura 16 – Percepção dos projetos de responsabilidade social institucional 
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Os resultados mostram que as ações ainda precisam de mais divulgação, 

principalmente entre os discentes, em função do percentual de respostas “Não 

conheço/Não sei opinar”. 

Considerando a escala de notas utilizadas, a nota resultante para cada item, obtido 

pelo cálculo da média ponderada das notas atribuídas, obtivemos os resultados 

demonstrados no Quadro 13. 

Quadro 13 - Média ponderada de cada item avaliado (dimensão 3) 

Item Discente Docente Administrativo 

Projetos de Responsabilidade Social 4,34 4,70 4,41 
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3.3. Eixo 3 – Políticas acadêmicas 

A análise do eixo 3, sem dúvida, a que mais envolve a comunidade acadêmica, por 

tratar diretamente da rotina de discentes, docentes e corpo administrativo. É dividida 

em:  

• Dimensão 2 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 

• Dimensão 4 - Comunicação com a sociedade; 

• Dimensão 9 - Políticas de atendimento aos discentes. 

3.3.1. Dimensão 2 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Certamente a dimensão 2 é a mais impactada pela avaliação institucional em suas 

diferentes abordagens. O ano de 2021 foi particularmente produtivo em termos de 

implantação e aprimoramento em todos os aspectos das políticas acadêmicas, que 

serão apresentados a seguir. 

3.3.1.1. Políticas para o Ensino 

Modelo de Educação Digital da Faculdade Unyleya 

O modelo curricular dos Cursos de Graduação da Faculdade Unyleya atende às 

Diretrizes Curriculares Nacionais/Catálogos e inova em seu programa de currículo 

flexível, com a garantia continuada e sistêmica de conteúdos curriculares 

disciplinares, interdisciplinares e articulação teoria e prática oferecidos, em paralelo, 

ao longo de todas as etapas de formação.  

Os componentes curriculares estão distribuídos entre disciplinas mensais e 

estendidas, com duração de um semestre letivo. A metodologia desenvolvida em 2019 

e 2020 se consolidou em 2021, implementando um processo integrado de ensino, 

aprendizagem e avaliação.  

Ao longo de 2021 o NICEP participou, intensamente, do planejamento da 

curricularização da extensão, nos termos e prazos previstos na Resolução n° 7 de 

2018, do MEC, de modo que a partir de 2022 as novas matrizes de todos os cursos 
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de graduação da Faculdade Unyleya tenham 10% da carga horária em Projetos e 

atividades de extensão, de acordo com o novo Programa de Extensão Institucional. 

Para tanto, o Programa de Extensão Institucional foi revisado, com a criação e/ou 

ampliação de Projetos consentâneos com as características de cada curso, com 

renovação de parcerias e convênios com escolas de educação básica, empresas e 

organizações não governamentais. 

As novas matrizes curriculares contemplam o componente Ambiente 

Profissional e de Extensão – APEX, no qual os estudantes deverão desenvolver 

materiais educativos, por meios digitais, sob orientação docente, para atender 

demandas das comunidades, sobre Noções Básicas de Ética, Cidadania, 

Diversidade Cultural, Meio Ambiente Sustentável, Inclusão Digital etc. Os 

resultados dos trabalhos serão apresentados e/ou entregues pelos estudantes, 

para as escolas, empresas e ONG vinculadas aos Projetos de Extensão 

integrantes do Programa de Extensão Institucional da Faculdade Unyleya. 

No âmbito do questionário de avaliação discente, 50% das perguntas avaliativas 

estão situadas no contexto da dimensão 2 sobre políticas para Ensino e Extensão, 

pois o aluno é o maior público a perceber as práticas implementadas. O corpo docente 

também faz sua avaliação, pela percepção do acompanhamento que fazem do aluno 

nos quesitos relacionados a prática docente. 

Inicialmente, o corpo discente é convidado a avaliar a estrutura do seu curso. 

Considerando os resultados apresentados na Figura 17, identificamos que a 

satisfação geral apresenta 89% de aprovação (notas 4 e 5) e que 77% avaliam de 

forma satisfatória a integração entre docentes e coordenação.  
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Figura 17 - Estrutura do curso 

 

 

Desenvolvimento de conteúdo e inovação educacional 

O órgão responsável pela curadoria do modelo de educação digital da Faculdade 

Unyleya é o Núcleo de Desenvolvimento de Conteúdo e Inovação Educacional – 

NUDCIE, composto por uma equipe multidisciplinar que reúne os membros dos 

Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), os Coordenadores dos Cursos, os Docentes 

Conteudistas e um Corpo Técnico de alta qualidade. 

A Faculdade Unyleya objetiva construir um modelo singular de ensino-

aprendizagem, contemplando e consolidando uma metodologia ativa, dinâmica, 

disruptiva através de práticas  pedagógicas inovadoras que estimulem a produção de 

conhecimentos por meio da capacitação e incentivo às potencialidades crítico-

reflexivas com vistas a capacidade de negociação; flexibilidade cognitiva; julgamento 

e tomada de decisões; inteligência emocional; criatividade e iniciativa para resolução 

de problemas complexos.  

Por essa razão, em seu processo de excelência acadêmica e desenvolvimento 

organizacional as disciplinas passam por constantes avaliações com vistas às 

revisões periódicas buscando a inovação curricular.   

Com o enfoque em gerar uma assistência aproximada ao conteudista em seu 

processo de escrita, foi criado o Manual de Produção de Conteúdo. Nele o professor 
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autor encontra mais informações sobre a Metodologia da Faculdade Unyleya, as 

etapas de produções estão exemplificadas e divididas, junto com links para banco de 

imagens, biblioteca virtual e todo material necessário para a criação do material 

didático.  

Assim como, pelo processo de criação de novas disciplinas para atender às 

demandas de construção social, reconstrução contínua do seu processo de 

aprendizagem e introdução de saberes interdisciplinares e transdisciplinares sempre 

com foco na sua responsabilidade social, comprometimento com o bem-estar coletivo 

e constituição um novo espaço para a construção de conhecimento.  

As disciplinas revistas ou atualizadas, apresentadas no  Quadro 14, estão 

sintonizadas com as mudanças profundas verificadas no campo da educacional 

superior além de ampliar a oferta de ensino superior de qualidade.  

 Quadro 14 – Produção de Conteúdo 

CURSO DE DIREITO CONTEUDISTAS 
TIPO DE 

PRODUÇÃO 

Fundamentos antropológicos e sociológicos Ester Juer INÉDITO 

História do direito Thiago de Souza dos Reis INÉDITO 

Introdução ao estudo do direito 
Edna Raquel Rodrigues 
Santos Hogemann 

INÉDITO 

Psicologia aplicada ao direito Neilza Alves Barreto INÉDITO 

Teoria do direito 
Marcelo Machado Costa 
Lima 

INÉDITO 

Economia política José Machado Carregosa INÉDITO 

Sociologia jurídica Érica Maia Campelo Arruda INÉDITO 

Português jurídico Marcelo Whately Paiva INÉDITO 

Direito civil - parte geral Mery Chalfun INÉDITO 

Formas consensuais de solução de conflitos 
Carolina Barboza Lima 
Barrocas 

INÉDITO 

Direito penal - teoria do delito Luciano Filizola da Silva INÉDITO 

Direito individual do trabalho 
Carla Sendon Ameijeiras 
Veloso 

INÉDITO 

Ciência política 
Getúlio Nascimento Braga 
Júnior 

INÉDITO 
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Teoria Geral do Processo Tatiana Constâncio Silva INÉDITO 

Direito das Obrigações e Responsabilidade 
civil 

Demetrius dos Santos 
Ramos 

INÉDITO 

Direito civil - contratos 
Patricia Esteves de 
Mendonça 

INÉDITO 

Direito coletivo do trabalho Maria Ines Gerardo INÉDITO 

Direito penal - teoria da pena Patricy Barros Justino INÉDITO 

Direito constitucional-teoria da constituição 
e dos direitos fundamentais 

João Trindade Cavalcante 
Filho 

INÉDITO 

AAPEX I 
Clara Maria Cavalcante 
Brum de Oliveira 

INÉDITO 

AAPEX II Mariana de Freitas Rasga INÉDITO 

AAPEX III 
Carolina Barboza Lima 
Barrocas 

INÉDITO 

AAPEX IV Ana Paula Teixeira Delgado INÉDITO 

CURSO DE PSICOLOGIA CONTEUDISTAS  

Psicologia da Aprendizagem Bruna de Sousa Madureira INÉDITO 

Teorias e Técnicas Psicoterápicas - 
Behaviorismo e Cognitivo-Comportamental 

Claudia Brandão Behar INÉDITO 

Psicologia da Personalidade 
Cristiana Regina Ferreira de 
Aguiar Pondé 

INÉDITO 

Psicologia e Ética 
Edna Raquel Rodrigues 
Santos Hogemann 

INÉDITO 

Psicologia: Ciência e Profissão 
Érika Piedade da Silva 
Santos 

INÉDITO 

Fundamentos de Sociologia e Antropologia Ester Juer INÉDITO 

Bases Biológicas e Funcionais do 
Comportamento Humano 

Glaucio Diré Feliciano INÉDITO 

Genética e Comportamento 
Ivan Carlos de Luca Domith 
Gallo 

INÉDITO 

Processos Psicológicos Básicos Jose Carlos Tavares da Silva INÉDITO 

Psicologia Social Laila Maria Domith Vicente INÉDITO 

Psicologia do Desenvolvimento - Infância e 
Adolescência 

Maria Clara Alves de 
Barcellos Fernandes 

INÉDITO 

Promoção da Saúde e Qualidade de Vida Mirna Miguel Passos Godoy INÉDITO 

Fundamentos de Filosofia Robert Lee Segal INÉDITO 

Teoria dos Conflitos 
Stella Luiza Moura Aranha 
Carneiro 

INÉDITO 
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Psicologia do Desenvolvimento - Idade 
adulta e envelhecimento 

Zeimara de Almeida Santos INÉDITO 

AAPEX I 
Clara Maria Cavalcante 
Brum de Oliveira 

REFORMULAÇÃO 

AAPEX II Mariana de Freitas Rasga REFORMULAÇÃO 

AAPEX III Verônica Brito Aguiar INÉDITO 

AAPEX IV 
Natália de Toni Guimarães 
dos Santos 

INÉDITO 

CST E BACHARELADO CONTEUDISTAS  

Business Intelligence Fabiano Gonçalves INÉDITO 

Gerência de Projetos Jane Alvarez INÉDITO 

Governança de T.I Luciana Amaral INÉDITO 

Mineração de Dados Vanilde Manfredi INÉDITO 

Análise Preditiva Carla Reis INÉDITO 

Estrutura de Dados Carla Reis INÉDITO 

Big Data Rômulo  Gutierrez INÉDITO 

Administração e Gerenciamento de redes Rômulo Gutierrez INÉDITO 

Segurança de Sistemas Operacionais Rômulo  Gutierrez INÉDITO 

Segurança de Redes Sheila Monteiro INÉDITO 

Planejamento e Gestão da Qualidade de 
Redes 

Sheila Monteiro INÉDITO 

Ambiente e Agravos a Saúde do 
Trabalhador 

Marcio Vicente INÉDITO 

Prevenção e Controle de Riscos – Sistemas 
Elétricos 

Maria Cristina Ravagnani INÉDITO 

Prevenção e Controle de Riscos – Sistemas 
Mecânicos 

Karla Acemano INÉDITO 

Biossegurança e Suporte Básico à Vida Modesto Guedes INÉDITO 

Ergonomia Maria de Lurdes INÉDITO 

Criminalística, Práticas de Investigação e 
Análise Criminal 

Vinicius Pinto INÉDITO 

Modelos e Instituições de Segurança 
Pública em Perspectiva Comparada 

Genésio Gregorio INÉDITO 

Gestão em Serviços de Saúde e Hotelaria 
Hospitalar 

Mirna Passos e Claudia 
Duarte 

INÉDITO 

Aplicações Elétricas André Funcke e Modesto INÉDITO 

Gestão da Cadeia de Suprimentos em 
Saúde 

Marcia Pauferro INÉDITO 
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Administração Aplicada à Saúde do 
Trabalhador 

Maria Cristina Ravagnani INÉDITO 

Sociologia Criminal Vinicius Pinto INÉDITO 

Desenho Técnico Karla Acemano INÉDITO 

Tópicos Especiais em Segurança Pública: 
Diagnósticos e Pesquisa em Segurança 
Pública no Brasil 

Rosiane Rodrigues e 
Leonardo Vieira 

INÉDITO 

Fundamentos de Informática Kelly Fernandes INÉDITO 

Meio Ambiente do Século XXI Raquel Marques INÉDITO 

Arquitetura de Redes Sheila Monteiro INÉDITO 

Protocolos e Serviços de Redes Sheila Monteiro INÉDITO 

Modelagem de Dados Relacional Claudia Abreu INÉDITO 

Educação de Jovens e Adultos Fernanda Sansão REFORMULAÇÃO 

Currículo e Conhecimento Escolar Marcella Guedes REFORMULAÇÃO 

Ensino das Ciências Naturais Adriana Assumpção REFORMULAÇÃO 

Fundamentos da Educação Infantil Talita Campelo REFORMULAÇÃO 

Filosofia da Educação José Severino REFORMULAÇÃO 

Ecologia e Gestão da Biodiversidade Luana Gomes REFORMULAÇÃO 

Sistema e Instrumentos de Gestão 
Ambiental 

Luana Gomes REFORMULAÇÃO 

Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos e 
Saneamento Ambiental 

Carlos Canejo INÉDITO 

Práticas de Administração em Pessoal Verônica Aguiar REFORMULAÇÃO 

Educação, Saúde e Meio Ambiente Adriana Assumpção REFORMULAÇÃO 

Proteção Contra Incêndios e Explosões Maria Cristina Ravagnani INÉDITO 

Ambiente e Agravos à Saúde do 
Trabalhador 

Márcio Vicente INÉDITO 

ADM - Estágio Supervisionado II Ana Shirley de França INÉDITO 

Posicionamento de Marca e Concorrência Luciane Souza REFORMULAÇÃO 

Proteção do Meio Ambiente Luana Gomes INÉDITO 

Psicologia do Trabalho 
Verônica Aguiar e Andreia 
Ribas 

INÉDITO 

Justiça e Formas Alternativas de 
Administração de Conflitos 

Gregório Matos INÉDITO 

Direitos Humanos e Cidadania no Brasil Vinicius Pinto INÉDITO 

Estudos de Polícia e Policiamento no Brasil Anderson Hoelbriegel INÉDITO 
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Curso Nivelamento em Matemática Sirlei Chaves INÉDITO 

Teoria Geral da Administração I 
Vera Alonso e Tarcísio 
Carvalho 

INÉDITO 

ADM - Estágio Supervisionado I Ana Shirley de França INÉDITO 

  

TOTAL DE DISCIPLINAS PRODUZIDAS = 94  

 

A avaliação do material didático, atividades complementares, avaliação da 

aprendizagem, uso das tecnologias de apoio à aprendizagem e salas de aula virtuais 

é realizada pelo corpo discente e docente, com pequenas diferenças.  

Os componentes avaliados no item Material Didático são os mesmos, exceto pelos 

planos de ensino e itens de avaliação. A Figura 18 mostra os resultados indicando que 

a média de notas do corpo docente foi maior em todos os itens comuns. 

Figura 18 – Material didático 
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A avaliação das atividades complementares, apresentada na Figura 19, também 

apresenta uma diferença, pois a avaliação do lançamento de horas e do clube do livro 

são específicas para o corpo discente. Novamente as maiores notas são atribuídas 

pelo corpo docente 

Figura 19 – Atividades complementares 

 

 

A divulgação das atividades complementares ainda é um desafio, e as atividades 

de extensão e iniciação científica demandam maior atenção.  

A Figura 20 apresenta os resultados da avaliação da aprendizagem, considerando 

que a proposta do fórum temática e da clareza dos critérios de correção não se aplica 

à avaliação do corpo docente. Em ambos os casos, a clareza dos enunciados das 

questões possui a menor média e merece atenção especial, sugerindo uma análise 

mais detalhada para identificação de possíveis disciplinas com fragilidades no banco 

de itens de avaliação. Além disso, a visualização de gabaritos e justificativas de 

resposta pelos estudantes poderá ampliar o caráter formativo da avaliação da 

aprendizagem. 



 

 

51 

 

 

 

Figura 20 – Avaliação da Aprendizagem 

 

 

Em 2021, a disciplina de Laboratórios e Práticas Contábeis inovou com a exitosa 

utilização do Laboratório Virtual Account, permitindo que os estudantes tenham 

acesso a práticas contábeis genuínas. A disciplina de Práticas em Contabilidade e 

Escrituração Digital no 8º período utiliza esse software com a finalidade de exercitar 

situações reais de prática profissional de Contabilidade nas empresas, porém com o 

recurso de receber a sinalização do programa para as inclusões e classificações 

realizadas incorretamente, tendo a possibilidade de refazer quantas vezes se fizerem 

necessárias, até que acertem, incentivando e preparando para as atividades exercidas 

no mundo ocupacional. 

O uso do Account proporciona aos estudantes as práticas em estruturação 

e registro de plano de contas; rotinas dos setores de recursos humanos, escrita 

fiscal e escrita contábil de empresas. Escrituração contábil de impostos, taxas e 
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contribuições; declarações e obrigações acessórias em atendimento aos 

principais órgãos governamentais e legislação vigente. Preparação de 

demonstrações financeiras e de relatórios contábeis para fins gerenciais. 

  Uma vez apresentados os fatos contábeis que constituirão as informações de 

entrada, as transações fluirão para o software de contabilidade, no qual serão 

introduzidos sob a forma de lançamentos pelo método das partidas dobradas, 

indicando as respectivas contas a serem debitadas e creditadas O estudante pode 

fazer escolhas, simulando tomadas de decisão como se estivesse realmente 

processando a contabilidade de uma empresa ou organização com segurança e 

precisão, pois a simulação torna viável executar atividades contábeis como se fossem 

em um ambiente real. Todas as ações serão criticadas imediatamente pelo sistema 

Account, que quando corretas prosseguirão para a etapa seguinte, e quando 

incorretas o aluno irá refazer até acertar e poder seguir adiante. 

Nesse sentido a utilização de tecnologias digitais favorece a dinâmica da matriz 

curricular do curso, fornecendo um excelente grau de fidedignidade como se já 

estivesse praticando no mundo do trabalho, de forma realística e sofisticada com 

interação dinâmica da teoria e a prática e com a supervisão direta do professor, pois 

cada aluno tem o seu login.  

Em dezembro de 2020 houve a primeira oferta da disciplina, e, portanto, não foi 

considerado na avaliação institucional, onde o programa foi colocado em prática, 

sendo as atividades de maior peso na avaliação atribuídas às atividades práticas. 

Também em 2021 foram implantados os laboratórios virtuais para os cursos 

autorizados de Direito e Psicologia. Os laboratórios virtuais não foram avaliados 

diretamente no questionário em função da especificidade da aplicação. Considerando 

os alunos de Ciências Contábeis, que representam 5% dos respondentes, o item “A 

sua satisfação geral com as tecnologias utilizadas no seu curso” obteve média 4,47, 

ligeiramente acima da média geral. 

De uma forma geral, a avaliação das tecnologias de apoio a aprendizagem 

apresentadas na Figura 21, indica que foram absorvidas tanto pelo corpo discente 
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quanto pelo corpo docente. No entanto, ainda há um percentual significativos de 

estudantes que desconhecem a biblioteca virtual, a disponibilidade do pacote Office e 

a utilização das salas Teams. O uso das salas Teams já é alvo de atenção por parte 

dos docentes. 

Figura 21 – Tecnologias de apoia à aprendizagem 

 

 

A Minha Biblioteca se uniu à Biblioteca Virtual, passando a ser totalmente 

integrada ao Portal e Aplicativo Mobile, permitindo acesso direto, sem nova 

autenticação, a um acervo digital com milhares de títulos. A plataforma disponibiliza 

um ambiente personalizado com possibilidades de download de livros, anotações e 

comentário, marca texto, acessibilidade, leitura off-line, e busca avançada. 

Em conjunto com a avaliação da sala de aula virtual, podemos relacionar a 

dificuldade relatada para acesso à sala Teams como um dos fatores que pode ter 
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gerado um resultado mais baixo, apesar de satisfatório, na avaliação das tecnologias 

de apoio à aprendizagem. 

Figura 22 - A sala de aula virtual 

 

 

Para mais detalhes, seria necessário olharmos a avaliação feita nas disciplinas, que 

já está disponibilizada na plataforma Power BI. O núcleo docente estruturante (NDE) 

de curso é convidado a avaliar os relatos por disciplina dos respectivos cursos e 

indicar a necessidade de melhorias. 

Todos os estudantes foram ainda convidados a avaliar a disciplina estendida 

Aproximação ao Ambiente Profissional (AAP). Adicionalmente, os alunos dos cursos 

de licenciatura e bacharelado avaliaram as disciplinas Trabalho de Conclusão de 

Curso e Estágio. A disciplina Projetos e Práticas foi avaliada especificamente pelos 

alunos das licenciaturas. A apresenta esses resultados. 
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Figura 23 - Disciplinas estendidas 
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Considerando a escala de notas utilizadas, a nota resultante para cada item, obtido 

pelo cálculo da média ponderada das notas atribuídas, obtivemos os resultados 

demonstrados no Quadro 15. 

Quadro 15 - Média ponderada de cada item avaliado (dimensão 2) 

Item Discente Docente 

Estrutura do curso 4,39 NSA 

Material didático 4,32 4,51 

Atividades Complementares 4,34 4,67 

Disciplinas de AAP 4,33 NSA 

Avaliação da Aprendizagem 4,30 4,45 

Projetos e Práticas (Licenciaturas) 4,37 NSA 

Estágio (Bacharelados e Licenciaturas) 4,35 NSA 

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelados e 
Licenciaturas) 

4,37 NSA 

Tecnologias de apoio a aprendizagem 4,46 4,59 

Salas de aula virtuais 4,46 4,63 

Os resultados obtidos nas visitas de autorização de 2021 destacam as notas 

apresentadas no Quadro 16 para políticas para o ensino considerando os itens do 

instrumento de avaliação a seguir: 

1.2 Objetivos do curso 
1.3  Perfil do Egresso  
1.4  Estrutura curricular 
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1.5  Conteúdos curriculares  
1.6  Metodologia  
1.7  Estágio  
1.10 Atividades complementares  
1.11 Trabalho de conclusão de curso 
1.16 TICs no processo ensino aprendizagem 
1.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem  
1.18 Material didático 
1.19 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de 

ensino-aprendizagem 

Quadro 16 – Autorização de cursos: políticas para o ensino 

CURSO 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.10 1.11 1.16 1.17 1.18 1.19 

BACHARELADO 
EM DIREITO 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

CST EM GESTÃO 
COMERCIAL 

4 5 3 3 5 - - - 4 5 5 5 

CST EM GESTÃO 
DA TECNOLOGIA 

DA 
INFORMAÇÃO 

4 4 4 4 4 - - - 5 5 4 4 

CST EM GESTÃO 
DE SEGURANÇA 

PRIVADA 
3 3 4 3 4 - - - 5 5 5 5 

CST EM GESTÃO 
FINANCEIRA 

5 5 5 5 5 - - - 5 5 5 5 

CST EM 
PROCESSOS 
GERENCIAIS 

3 3 3 3 4 - - - 4 4 4 4 

CST EM 
SECRETARIADO 

5 5 4 4 5 - - - 5 5 5 5 

CST EM 
SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO 

5 4 4 5 4 - - - 4 4 4 3 

CST SISTEMAS 
PARA INTERNET 

4 4 2 4 4 - - - 4 5 4 4 

PSICOLOGIA 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 

SERVIÇO SOCIAL 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

Adicionalmente, atendendo a uma demanda identificada na avaliação de 2020, os 

alunos da graduação passaram a contar com o novo programa de nivelamento 

(Cursos Livres), totalmente intuitivo, suave, agradável e completamente integrado ao 

Portal do Aluno. Tudo isso foi possível por meio da aplicação de práticas de UX (User 

Experience) e UI (User Interface). 
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O programa de nivelamento tem como principal objetivo a revisão de 

conhecimentos esquecidos ou não aprendidos, essenciais para o bom 

desenvolvimento dos estudantes nos cursos de graduação. O programa foi lançado 

no dia 08 de fevereiro de 2021 e já conta com centenas de novas matrículas. O acesso 

aos cursos está ilustrado na Figura 24. 

Figura 24 - Cursos Livres 

 

 

 

 



 

 

59 

 

 

 

Pós-graduação lato sensu 

A avaliação das atividades acadêmicas da pós-graduação começou a ser 

incorporadas ao processo avaliativo institucional em 2021. As pesquisas de opinião 

estão em fase de integração e a metodologia está em desenvolvimento. Por se tratar 

de uma área que abrange mais de 1000 cursos a pesquisa será feita em etapas que 

ainda estão sendo definidas. 

No entanto, já é possível pontuarmos ações realizadas em 2021, ressaltando a- 

migração dos cursos para um modelo de avaliação 100% on-line e metodologia 

baseada em videoaulas.  

Seguindo o modelo de avaliação formativa adotado na graduação, a aplicação de 

uma única prova final após a conclusão de todas as disciplinas foi substituída por 

avaliações on-line dentro da própria disciplina. 

3.3.1.2. Pesquisa e Extensão 

Em março de 2021 foi lançado o segundo edital de seleção para Iniciação 

Científica e Extensão. Dos dezoito inscritos foram selecionados cinco alunos, que 

receberam uma bolsa de R$200,00 e foram orientados por professores que são 

mestres e doutores.  Uma das alunas precisou sair do programa por motivos pessoais. 

Os alunos participaram ativamente do programa, todos escreveram um artigo junto 

com seus orientadores, publicados na quarta edição da Revista Educação Sem 

Distância (dezembro de 2021). Além do artigo houve também a produção de 

Podcasts, cartilhas e páginas da web como produtos de extensão fruto de seus 

estudos. As investigações dos alunos foram acerca do desenvolvimento sustentável.  

Ampliando o investimento em pesquisa, em maio de 2021 foi lançado o primeiro 

Edital do Programa Institucional de Pesquisa, voltado para o corpo docente, dentro da 

linha de investigação “Educação para um Mundo Digital”. Foram selecionadas duas 

professoras, que tiveram sua carga horária ampliada para se dedicarem a pesquisa. 

Além disso, foi aberta uma seleção para estudantes Monitores de Pesquisa, para 
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trabalharem nos projetos selecionados. Quatro estudantes foram escolhidos e 

recebem uma bolsa de R$200, 00 mensais. 

Todas as pesquisas foram apresentadas na II Semana de Iniciação Científica, 

Extensão e Pesquisa, em dezembro de 2021 e estão disponíveis no canal da 

Faculdade Unyleya no YouTube em:  

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLIMPcxzR75DEbJSE9l32VXRNaF50s_Ae 

O NICEP abriga a Revista Eletrônica da Faculdade Unyleya “Educação Sem 

Distância”, que além de veicular a produção docente, almeja dar visibilidade aos 

artigos científicos produzidos por seus estudantes, como resultado dos projetos 

desenvolvidos na iniciação científica. A primeira edição, em junho de 2020, foi um 

marco na história da instituição, comprovando sua valorização das práticas docentes 

e dos saberes discentes em consonância com as demandas das comunidades onde 

atua. A Revista tem ainda como objetivo promover a divulgação de artigos científicos 

de docentes, discentes, bem como de pesquisadores de outras IES que contribuam 

para o desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão. A revista tem caráter 

multidisciplinar, objetivando ampliar conhecimentos e saberes e tem periodicidade 

semestral, sendo mais um instrumento de divulgação e consulta de informações 

disponíveis para professores, estudantes, funcionários e sociedade em geral. Em 

2021 foram publicados vinte e dois artigos em mais duas edições da revista, que 

podem ser acessadas por meio do link https://unyleya.edu.br/educacao-sem-distancia. 

3.3.2. Dimensão 4 - Comunicação com a sociedade 

Por meio de projetos de extensão, o NICEP promoveu a comunicação com a 

sociedade, com atividades abertas à participação da sociedade em geral, objetivando 

a ampliação de êxitos e proveitos decorrentes de atividades culturais e de estudos 

geradas pela IES. As práticas extensionistas e as atividades de cunho acadêmico 

interdisciplinar e de reflexão teórico-prática são conduzidas em uma relação sistêmica 

de construção permanente de conhecimentos contemporâneos. Devido a pandemia 

causada pelo Coronavírus, a Faculdade Unyleya realizou diversos encontros 

https://unyleya.edu.br/educacao-sem-distancia
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síncronos on-line com empresas privadas e algumas lives realizadas em seu no canal 

do YouTube, que podem ser conferidas em: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIMPcxzR75DGbFsdFqIiGJ6VNnsaRetSC 

Dentre os mais recentes projetos de extensão, foi criado o Clube do Livro, com o 

intuito de desenvolver o pensamento crítico e as habilidades de leitura e escrita, 

aliados ao prazer de ler. Em um ambiente virtual de aprendizagem é feita a introdução 

a uma obra literária e selecionado um capítulo para leitura e debates acerca do seu 

conteúdo, nos fóruns online. Em 2021 discutimos crônicas de Machado de Assis e 

demos continuidade ao Sarau de Poesias. O Clube do Livro envolveu mais de quatro 

mil alunos. O Sarau de Poesias pode ser verificado no link SARAU DE POESIAS 

(padlet.com). 

As Semanas Acadêmicas são eventos realizados pelo NICEP que já estão 

consolidados em nosso calendário. São realizadas duas Semanas Acadêmicas por 

semestre, a saber: Semana de Educação, para os cursos de Licenciatura, e Semana 

de Gestão e Tecnologia da Informação para os Bacharelados em Administração e 

Ciências Contábeis e para os Cursos Tecnólogos da área de gestão e tecnologia da 

informação. Nestes eventos os alunos participam de palestras e oficinas síncronas, 

com professores da Unyleya e/ou convidados externos. Em 2021 passamos a realizar 

os eventos no canal do YouTube da Faculdade Unyleya, de modo que os estudantes 

que não puderam acompanhar de forma síncrona tenham acesso. Foram cinquenta 

encontros, com uma média de 200 participantes. Além disso, tornar os vídeos 

disponíveis são uma forma de compartilhar com a comunidade os saberes produzidos 

no âmbito da graduação. 

As quatro semanas acadêmicas foram: 

• V Semana Acadêmica de Gestão e Tecnologia da Educação, com o tema 

“Desenvolvimento Sustentável e Direitos Humanos para um Mundo Digital”, 

disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=s_xcjfAuHgs&list=PLIMPcxzR75DHz38NlfW1yLyCL99

6fwF3n 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIMPcxzR75DGbFsdFqIiGJ6VNnsaRetSC
https://padlet.com/clubedolivrouny/mzbnbwjpy4mytxyk
https://padlet.com/clubedolivrouny/mzbnbwjpy4mytxyk
https://www.youtube.com/watch?v=s_xcjfAuHgs&list=PLIMPcxzR75DHz38NlfW1yLyCL996fwF3n
https://www.youtube.com/watch?v=s_xcjfAuHgs&list=PLIMPcxzR75DHz38NlfW1yLyCL996fwF3n
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• VI Semana Acadêmica de Gestão e Tecnologia da Educação, com o tema 

“Conhecimento Relacional para um Mundo em Rede”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=A-

5jmDgLbaY&list=PLIMPcxzR75DEWtfT2vXAFvd1XMv3P__KZ 

• VI Semana Acadêmica de Educação, “Educação e Direitos Humanos”, disponível 

em: 

https://www.youtube.com/watch?v=tKueZvu_pL4&list=PLIMPcxzR75DHBt2DuxtGMfibas

9REliZg 

• VII Semana Acadêmica de Educação, com o tema  “Da Indignação aos Sonhos 

Possíveis – Centenário de Paulo Freire, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=tKueZvu_pL4&list=PLIMPcxzR75DHBt2DuxtGMfibas

9REliZg 

Em dezembro de 2021 foi realizada a II Semana de Iniciação Científica Extensão, 

evento que ofereceu palestras, oficinas e cine-debates aos nossos estudantes e em 

que os quatro alunos bolsistas do Programa de Iniciação Científica e Extensão, e os 

estudantes Monitores de Pesquisa, apresentaram os resultados de suas pesquisas. 

O evento promoveu doze encontros, com palestras de nossos professores e de 

convidados e teve como tema “A Ciência vai aonde o Povo está”. A playlist da Semana 

está disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLIMPcxzR75DEbJSE9-

l32VXRNaF50s_Ae 

A efetividade da comunicação com a sociedade é avaliada nos questionários 

discente, docente, administrativo e no questionário do egresso. Os resultados estão 

expressos nos gráficos da Figura 25 para a avaliação institucional de discentes, 

docentes e administrativos, e na  Figura 25 para os egressos. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A-5jmDgLbaY&list=PLIMPcxzR75DEWtfT2vXAFvd1XMv3P__KZ
https://www.youtube.com/watch?v=A-5jmDgLbaY&list=PLIMPcxzR75DEWtfT2vXAFvd1XMv3P__KZ
https://www.youtube.com/watch?v=tKueZvu_pL4&list=PLIMPcxzR75DHBt2DuxtGMfibas9REliZg
https://www.youtube.com/watch?v=tKueZvu_pL4&list=PLIMPcxzR75DHBt2DuxtGMfibas9REliZg
https://www.youtube.com/watch?v=tKueZvu_pL4&list=PLIMPcxzR75DHBt2DuxtGMfibas9REliZg
https://www.youtube.com/watch?v=tKueZvu_pL4&list=PLIMPcxzR75DHBt2DuxtGMfibas9REliZg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIMPcxzR75DEbJSE9-l32VXRNaF50s_Ae
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIMPcxzR75DEbJSE9-l32VXRNaF50s_Ae
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 Figura 25 – Comunicação com a comunidade acadêmica e a sociedade 
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Figura 26 - Egresso: Comunicação 

 

Em 2019, o site foi aprimorado, gerado maior interesse. Percebe-se uma pequena 

queda em 2020, que pode ser atribuída a preferência na obtenção de informações 

pelas redes sociais da Faculdade Unyleya (Instagram, Facebook e LinkedIn) 

direcionadas para os egressos. No entanto, o lançamento de um novo espaço 

exclusivo, como mostra Figura 27 para nossos estudantes formados ou que estão 

concluindo seus cursos de Graduação e Pós-graduação aumentou os acessos ao 

ambiente. 

Figura 27 - Portal do Egresso 
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O Portal do Egresso é um canal de comunicação com conteúdo direcionado para a 

carreira profissional dos nossos estudantes. Nele o estudante terá acesso a um 

conjunto de benefícios especiais, tais como: 

• Centro de Carreiras: Informações sobre a inserção no mercado de trabalho e 

vagas em parceria com a Spot Seleções.  

• Cursos Gratuitos: O aluno egresso terá acesso a cursos gratuitos para enriquecer 

o seu currículo.  

• Benefícios: Acesso a uma série de promoções e benefícios como cursos de inglês 

e clubes de vantagens. 

• Oportunidades: Nesta seção são encontradas oportunidades exclusivas para o 

aluno aprimorar ainda mais seu currículo, com super descontos para se formar em 

mais um curso da Unyleya. 

• Indique e Ganhe: A funcionalidade do Indique e Ganhe também estará disponível 

no Portal do Egresso, trazendo todo seu histórico de indicações e bonificações, 

além de algumas promoções especiais para os egressos.  

Continuamos usando a tecnologia como um dos nossos pilares para uma melhoria 

contínua das formas de comunicação, propagação de conhecimento e uma maior 

qualidade de conteúdo relevante para os nossos alunos, mesmo que eles já tenham 

concluído suas atividades acadêmicas. 
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Considerando a escala de notas utilizadas, a nota resultante para cada item, obtido 

pelo cálculo da média ponderada das notas atribuídas, obtivemos os resultados 

demonstrados no Quadro 17. 

Quadro 17 - Média ponderada de cada item avaliado (dimensão 4) 

Item Discente Docente Administrativo 

Comunicação com a Comunidade Acadêmica 4,29 4,56 4,32 

3.3.3. Dimensão 9 - Políticas de atendimento aos discentes 

O Núcleo de Acolhimento e Acompanhamento Discente (NAAD) foi criado com o 

objetivo de acolher e acompanhar o discente no ambiente acadêmico da educação 

superior, na modalidade a distância, ao longo de sua jornada educacional.  

 A existência de um núcleo dedicado à gestão do clima relacional, visa propiciar ao 

estudante confiança, receptividade, empatia, excelência no atendimento, superação 

de barreiras tecnológicas, redução da distância transacional e promoção da 

segurança necessária para garantia da melhor experiência educacional. 

O Núcleo é um órgão de apoio acadêmico e administrativo, formado por uma equipe 

multidisciplinar que atua de forma transversal aos cursos de graduação. Sua atuação 

tem início logo após a matrícula do ingressante na instituição, com o processo de 

acolhimento e se desenvolve em ações de apoio ao estudante e, posteriormente, ao 

egresso. 

Para garantir a assertividade de suas ações, o NAAD analisa o perfil sociocultural 

dos estudantes, por curso, periodicamente, de modo a subsidiar as estratégias 

necessárias para a melhoria constante do atendimento aos discentes, especialmente 

na identificação de ações e mecanismos de nivelamento, adaptação à vida acadêmica 

e superação de barreiras tecnológicas. 
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3.3.3.1. Inovações 

Implantação do Dynamics 365 

Com o objetivo de melhoria na experiência discente, a Faculdade Unyleya iniciou a 

busca por soluções de mercado para um sistema de atendimento por multicanais e 

por isso agora contamos com uma nova plataforma de relacionamento com o 

Estudante. Por meio do Projeto CX (Customer Experience), foi implantado o Microsoft 

Dynamics 365, uma das melhores ferramentas de relacionamento com o cliente do 

mercado, para levarmos uma nova experiência ao Estudante durante a sua jornada 

em nossa Instituição.  

Agora, todas as interações de atendimento podem ser registradas no Dynamics, 

fazendo com que todos os times de atendimento tenham acesso e compreendam a 

jornada do usuário, dando ferramentas que permitam um atendimento ainda mais 

personalizado. A Figura 28 ilustra um exemplo de monitoramento. 

Figura 28 - Dynamics 365 

 

Com essa solução foi possível também implementarmos o conceito de Ominicanal, 

ampliando o poder de atendimento e permitido que a Unyleya se conecte 

instantaneamente e se envolva com seus Estudantes em vários canais de mensagens 
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digitais, tais como Chat, Chatbot, Portal do Aluno, aplicativo mobile, WhatsApp, SMS, 

telefonia e as redes sociais.  

Outro recurso que trará melhoria contínua no nosso relacionamento com o 

Estudante é a Pesquisa de Satisfação. Seguindo a metodologia NPS – Net Promoter 

Score, a ferramenta envia ao término de cada atendimento uma solicitação de 

avaliação. Com isso, teremos um conjunto de feedbacks, dados e relatórios gerenciais 

para acompanhamento e definição de estratégia de melhoria dos processos 

administrativos. 

A implantação do Dynamics 365 proporcionou também aos nossos colaboradores 

uma gestão eficiente por meio de indicadores. Exemplo disso é o SLA – Service Level 

Agreement, ou seja, um acordo de nível de serviço atrelado a cada ocorrência aberta 

pelo Estudante, reafirmando assim o nosso compromisso em atendê-lo no tempo 

acordado. 

Ainda nessa linha, a ferramenta utiliza Inteligência Artificial para 

disponibilizar Insights e relatórios interessantes de padrões e comportamentos das 

ocorrências abertas pelos Estudantes, mostrando tendências e indicadores para 

tomada de decisão pelos nossos Gestores. 

Com o objetivo de trazer maior agilidade aos processos de atendimento, foi 

implementada a funcionalidade de Campanhas Rápidas, onde podem ser realizados 

envios de e-mails em massa via Dynamics, com registro automático na Linha do 

Tempo de cada estudante, evitando a necessidade de processos manuais repetitivos 

de registro de comunicação. 

Outro destaque está na construção da Base de Conhecimento. Um módulo que 

permite a criação, aprovação e publicação de artigos de conhecimento, informações 

essenciais para o atendimento. Esses artigos podem incluir soluções para problemas 

comuns, documentação de produtos ou recursos, respostas às perguntas frequentes 

(FAQs), resumos de produtos, entre outros. 
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Base de conhecimento 

A Base de Conhecimento é uma plataforma on-line para capturar, armazenar e 

compartilhar conhecimento. Seu objetivo é agilizar a resolução de dúvidas e 

problemas recorrentes apresentados tanto pelos colaboradores como pelos clientes 

da organização.   

Com a implantação do Microsoft Dynamics 365, a Unyleya passou a contar com 

essa importante ferramenta no Serviço de Atenção ao Aluno e no Portal do Aluno, 

como mostra a Figura 29. 

Figura 29 - Base de conhecimento 

 

Assim, quando um Estudante ou colaborador tiver alguma dúvida ou precisar de 

algum tipo de suporte, ele pode primeiro recorrer a Base de Conhecimento para tentar 

solucionar suas questões de maneira autônoma, simples e ágil. 

Com essa plataforma, a gestão do ciclo de vida do conhecimento, contido em 

diversos artigos, passa a ser centralizada e controlada. Todo artigo produzido no 

sistema segue um workflow de criação, aprovação e publicação. Além disso, existe 
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um controle de acesso e versionamento das informações. Tudo de forma muito 

simples e eficiente. 

No módulo de relatórios é possível acompanhar o uso da Base de Conhecimento. 

Com ele é fácil identificar os artigos mais populares, os mais bem avaliados e as 

palavras chaves mais consultadas pelos usuários. 

No Portal de Aluno, a Unyleya desenvolveu uma área exclusiva para a Base de 

Conhecimento chamada "Como posso ajudar?". Por meio de uma busca textual ou 

por um tópico específico, o Estudante terá acesso a todos os artigos publicados, 

permitindo, inclusive, a avaliação da informação. 

Ainda no Portal do Aluno, foi realizada uma integração do Serviço de Atenção com 

a Base de Conhecimento. Agora, no momento da abertura de uma ocorrência, serão 

apresentados os artigos correspondentes ao assunto escolhido, municiando o 

Estudante com informações para que a sua dúvida ou questionamento seja resolvida 

sem a necessidade de abertura da ocorrência. 

Como podemos ver, a Base de Conhecimento é uma grande aliada na estratégia 

de levar uma melhor experiência aos nossos Estudantes, reduzir custos, 

evitar retrabalho, dar maior engajamento as equipes e aumentar a satisfação dos 

Clientes.   

Alteração do formulário de ocorrências do Serviço de Atenção ao Aluno – SAA 

Para facilitar o atendimento dos estudantes via Serviço de Atenção ao Aluno, foi 

desenvolvido um novo formulário de ocorrências, ilustrado na Figura 30, com layout 

mais amigável e novos campos para preenchimento. As melhorias implementadas 

possibilitaram um filtro mais efetivo de questões administrativas e acadêmicas. Para 

melhor navegabilidade e adequação à metodologia de ensino utilizada, os assuntos e 

subassuntos do Portal do Aluno foram atualizados e, por esta razão, alguns temas 

foram extintos, tais como “Assuntos Prova”, “Disciplina não disponível na Plataforma” 

e “Solicitação de Prova de 2ª Chamada”.  
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Figura 30 - Formulário de abertura de ocorrências 

 

   

3.3.3.2. Atividades do NAAD 

Acolhimento ao Ingressante 

O acolhimento e acompanhamento dos ingressantes é realizado situando os 

estudantes no ambiente do ensino superior, na modalidade a distância. Assim, após 

a realização da matrícula, cada ingressante recebe um e-mail de boas-vindas, com 

dados de acesso ao Portal do Aluno.  Em seguida, o NAAD entra em contato com o 
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ingressante via e-mail, WhatsApp e/ou telefone, monitorando seu primeiro acesso e 

orientando quanto a navegação no Portal do Aluno, antes do início das aulas. 

O Núcleo faz um novo acolhimento aos discentes a cada início de semestre letivo, 

com o objetivo de estreitar a comunicação, acompanhar a regularidade das 

renovações de matrícula e garantir sua correta alocação nas salas de aula.  

Ao longo do ano de 2021, foram acolhidos 4.576 ingressantes por meio de contatos 

via e-mail, Whatsapp e ligação telefônica. Destes ingressantes, 96% acessaram o 

Portal do Aluno antes do início das aulas, como demonstra o gráfico apresentado na  

Figura 31. 

Figura 31 - Ingressantes: Acesso ao Portal do Aluno 

 

Em 2021 o processo de Acolhimento passou por uma expansão, acompanhando 

não só o acesso do estudante ao Portal do Aluno, mas também o acesso e a 

participação nas atividades acadêmicas da disciplina de Comunicação e Linguagem 

– primeira disciplina de todos os cursos da Faculdade Unyleya, exceto 

Complementação e Formação Pedagógica. 

Em média, 90% dos estudantes que acessaram o Portal do Aluno também 

acessaram a sala de aula da disciplina Comunicação e Linguagem ao longo da 

primeira semana da disciplina.  
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A partir da primeira semana de aula, todos os estudantes que ainda não haviam 

acessado a sala de aula da disciplina Comunicação e Linguagem foram contatados e 

receberam o apoio necessário para que pudessem realizar o acesso. Dos alunos 

contatados com sucesso, 79% acessaram a sala de aula da disciplina, conforme 

mostra o gráfico da distribuição mensal de acesso na Figura 32. 

Figura 32 - Acesso à primeira disciplina 

 

Em média, 87% dos estudantes que acessaram a disciplina de Comunicação e 

Linguagem realizaram as atividades do Circuito Inicial até a segunda semana da 

disciplina. A partir da segunda semana da disciplina, todos os estudantes que ainda 

não iniciaram a realização das atividades avaliativas foram contatados e receberam o 

apoio necessário para que pudessem realizá-las. Dos estudantes contatados, 95% 

conseguiram realizar as atividades antes do encerramento da disciplina, como mostra 

a Figura 33. 
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Figura 33 - Realização das atividades 

 

Ao longo do processo de Acolhimento, foram registradas as principais dúvidas dos 

ingressantes para alimentar as bases de conhecimentos utilizadas ao logo do 

atendimento aos estudantes. Estas informações também ficam disponíveis na Sala de 

Ambientação, em Perguntas Frequentes. 

Sala de ambientação 

A Ambientação é um espaço no Portal do Aluno dedicado ao acolhimento dos 

Estudantes da Graduação. Seu objetivo é facilitar a adaptação ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, à metodologia de ensino da Instituição e auxiliar o estudante a 

transpor possíveis barreiras tecnológicas. Apresenta também todos os produtos e 

serviços que a Unyleya tem a oferecer aos seus Discentes.  

Esse espaço foi idealizado para levar a melhor experiência para os nossos 

Estudantes. Dessa forma, buscamos não só entregar o melhor conteúdo, como 

também que ele seja consumido de forma mais agradável possível, enriquecendo, 

assim, sua jornada na Unyleya.   

Logo na primeira página apresentamos quatro áreas fundamentais para que o 

Estudante inicie sua jornada:1) Saiba tudo sobre a Graduação; 2) Conheça o Portal 

do Aluno; 3) Entenda a sua sala de aula digital; 4) Avaliação Institucional (CPA). Em 
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cada área, apresentamos um conteúdo rico em imagens, vídeos e textos, como 

exemplificado na Figura 34.  

Figura 34 - Sala de Ambientação 

 

 

Ainda na primeira página, em um segundo bloco de informações, disponibilizamos 

um conteúdo relevante sobre o módulo financeiro do portal do aluno, a área de envio 

e recebimento de documentos e a área de renovação de matrículas.  
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Por fim, destacamos todos os benefícios disponíveis para o Estudante, tais como: 

Bibliotecas digitais, cursos livres, clube do livro, brinquedoteca, portal do egresso, 

gestão de carreiras e muitos outros.  

A Ambientação no Portal do Aluno é mais uma demonstração de cuidado e zelo 

que Unyleya tem com o seu Estudante, levando uma melhor experiência e 

engajamento durante o processo de ensino e aprendizagem. 

Serviço de Atenção ao Aluno (SAA e 0800) 

A Faculdade Unyleya disponibiliza aos seus estudantes canais de atendimento, tais 

como: o Serviço de Atenção ao Aluno (SAA), acessível pelo Portal do Aluno e um 

número de 0800. 

No SAA, os alunos abrem ocorrências em caso de dúvidas sobre questões 

acadêmicas, administrativas e financeiras, pedidos de documentos, reclamações, 

elogios e sugestões. As ocorrências são atendidas no prazo máximo de 48 horas (em 

dias úteis) e podem ser solucionadas e encerradas no primeiro atendimento ou, 

encaminhadas ao setor responsável, quando necessário. O número 0800 fica 

disponível para atender aos estudantes que, por alguma razão, estão impossibilitados 

de acessar o Portal do Aluno e abrir ocorrência no SAA.  

Durante o ano de 2021, foram registradas 41.188 ocorrências no Serviço de 

Atenção ao Aluno – SAA e 10.925 chamadas telefônicas. 

Dentre as ligações telefônicas, o tempo médio de espera para atendimento foi de 1 

minuto e 7 segundos e 76% das ligações recebidas pela Central de Atendimento foram 

atendidas. O tempo médio de duração dos atendimentos registrados foi de 2 minutos 

e 50 segundos.  

O SAA recebeu cerca de 3.432 ocorrências por mês, sendo março e junho os 

meses com maior número de registros, como mostra a Figura 35. 
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Figura 35 - Ocorrências SAA 

 

Das ocorrências recebidas, foram resolvidas e encerradas 28% no primeiro 

atendimento, enquanto as demais foram encaminhadas aos setores responsáveis.  

Conforme ilustrado na Figura 36Figura 36, a maior parte das ocorrências recebidas 

foram sobre assuntos atendidos pela Secretaria Acadêmica (34%), assuntos 

relacionados ao Financeiro (18%), Avaliações de Aprendizagem (12%) ou assuntos 

relacionados ao Acompanhamento Discente (11%). Em 2021, o SAA registrou a 

abertura de 2.388 ocorrências solicitando informações sobre cancelamento e 

trancamento.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

78 

 

 

 

 

Figura 36 - Assunto das ocorrências  

 

Detalhando as ocorrências com maior incidência, a partir dos subassuntos 

cadastrados e exibido na  Figura 37 temos: 

• Secretaria Acadêmica: os temas mais requisitados foram sobre Envio de 

Documentação da Matrícula (27%), Colação de Grau (24%) e Diplomação (18%). 

• Financeiro: os subassuntos mais recorrentes foram Boleto em Atraso (34%), 

Outros (34%) e Negociação (17%). 

• Avaliações de Aprendizagem: os subassuntos mais incidentes 

foram sobre Dúvidas referente a nota da disciplina (28%), Revisão de nota - 

Circuito Integrador (12%) e Revisão de nota - Prova Final (12%). 

• Acompanhamento Discente: as ocorrências que obtiveram maior número de 

registros foram Matrícula - Cancelamento (28%), Matrícula - Trancamento (27%), 

Trancamento - Financeiro (9%), Matrícula - Renovação (9%) e Matrícula - 

Reabertura (9%). 
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Figura 37 - Detalhamento das ocorrências 
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Gestão das Ocorrências 

Para garantir que todas as ocorrências que chegam ao Serviço de Atenção ao 

Aluno – SAA sejam atendidas dentro do prazo estabelecido pela IES, o 

acompanhamento das ocorrências que se encontram em atendimento é realizado 

constantemente por equipe específica. Ao longo do ano de 2021, foram realizadas 

139 notificações para 8 setores distintos da IES. 
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Renovação de Matrícula 

Foram acompanhadas 7.311 matrículas das quais 6.922 (95%) foram renovadas 

durante o período de renovação de matrícula previamente agendado, como mostra a 

distribuição na Figura 38.   

 

Figura 38 - Renovação de matrícula 

 

 

Programa de Apoio Psicopedagógico 

A Faculdade Unyleya, por meio do seu Núcleo de Acolhimento e Acompanhamento 

Discente (NAAD), possui um canal de escuta constante para seus estudantes, 

visando o atendimento de suas necessidades coletivas e individuais. Para tanto, o 

NAAD atua como ponte de contínua interação entre o corpo discente e a Coordenação 

Acadêmica dos cursos, organizando ações de apoio psicopedagógico, sempre que 

necessário.  

O foco do Programa de Apoio Psicopedagógico é propiciar um olhar individualizado 

a cada estudante que demonstre necessidade de auxílio especial para sua 

permanência no ensino superior.  
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São ações que proporcionam aos discentes acolhida, suporte, adaptação e 

orientações que visem à superação de eventuais dificuldades 

psicopedagógicas, favorecendo experiências positivas no ambiente da graduação   

Os estudantes podem ser encaminhados ao Programa por indicação dos docentes 

ou por iniciativa do próprio discente, que interage com o NAAD por meio do Serviço 

de Atenção ao Aluno – SAA, abrindo uma ocorrência.  

 As solicitações de apoio psicopedagógico são analisadas pelo corpo técnico-

administrativo que realiza, de acordo com a demanda e a disponibilidade, o 

agendamento do atendimento individualizado ao estudante por:   

• Docentes especializados no atendimento de estudantes ingressantes ou  

• Docentes com formação em Psicologia e experiência em atendimento clínico.  

 As análises a respeito do atendimento prestado são registradas em formulário de 

acompanhamento compartilhado com o NAAD, Direção Geral e Coordenação 

Acadêmica. Neste documento também fica registrada a necessidade ou 

não de agendamento futuro para novo atendimento ou o encaminhamento para 

serviço de atendimento especializado no caso.   

Sensibilizada com o atual momento que a humanidade e, mais especificamente, 

nosso país está atravessando devido a pandemia do COVID-19 e certa de que a 

saúde mental é a essência da nossa humanidade, a Faculdade Unyleya, atenta às 

necessidades dos seus estudantes, oferece apoio psicopedagógico aos que, por 

alguma razão, estiverem precisando.  

A pandemia do COVID-19 não deixa a comunidade acadêmica sujeita apenas ao 

ataque da saúde física, mas também ao aumento do sofrimento psicológico daqueles 

que vivem o luto de seus entes queridos, o choque da perda de empregos, o 

isolamento social e as restrições de circulação, as dinâmicas familiares difíceis, as 

incertezas e o medo pelo futuro, dentre outros tantos problemas capazes de agravar 

quadros de depressão e ansiedade que vem atingindo diversas pessoas e 

aumentando seu estresse mental.  
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Diante desta circunstância, torna-se fundamental que se tenha a quem recorrer 

para apoio psicológico. Para tanto, o Núcleo de Acolhimento e Acompanhamento 

Discente (NAAD) coordena ações de apoio psicopedagógico aos estudantes que 

estejam passando por situações de sofrimento psicológico que prejudiquem suas 

possibilidades de aprendizagem.  

Todos os atendimentos foram registrados em formulário, sendo resguardado o 

sigilo das informações. 

 

Acompanhamento de Egressos 

Foram realizados contatos com todos os egressos para monitoramento da vida 

acadêmica e profissional, por meio do envio de questionário gerado no Survey 

Monkey. Ao todo, 438 egressos responderam ao questionário, fornecendo 

informações que permitem comparação entre a sua atuação profissional e a formação 

recebida na graduação.  

No tocante a avaliação continuada, os egressos foram questionados sobre o que 

gostariam de realizar nos próximos anos. As respostas estão apresentadas na Figura 

39Figura 39. 

Figura 39 - Egressos: educação continuada 
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Ainda pensando na formação do egresso, foi questionado sobre o interesse em 

aprimoramento do idioma inglês. Dos respondentes, 70% informaram que gostariam 

de iniciar ou continuar seus estudos de inglês. 

 

Programa de Nivelamento 

Com o objetivo de reduzir possíveis barreiras ao aprendizado dos estudantes, além 

da disciplina de Comunicação e Linguagem iniciando todos os cursos de graduação, 

o Programa de Nivelamento da Faculdade Unyleya disponibiliza, gratuitamente, 

cursos livres relacionados à Língua Portuguesa e à Matemática básica. O acesso 

pode ser realizado por meio do Portal do Aluno e a conclusão vale horas de atividades 

complementares.  

Os cursos disponíveis são: 

- Redação Oficial (20 horas) 

- Português com ênfase no acordo ortográfico (20 horas) 

- Interpretação e Produção de Texto (20 horas). 

Comunicação Ativa 

Foram enviadas 39 mensagens no Portal do Aluno, com objetivo de estreitar a 

comunicação com os discentes, sendo elas a respeito dos assuntos apresentados no 

gráfico da Figura 40. 
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Figura 40 - Comunicação ativa 

 

 

Gestão da Permanência 

Foram registradas em 2021, 92 transferências de curso, 59 transferências de Polo, 

80 transferências de turma e 25% das solicitações de trancamento/cancelamento 

revertidas, permitindo que os estudantes atendidos pudessem permanecer no 

processo de formação superior.  

A síntese das atividades realizadas pelo NAAD em 2021 está descrita no Quadro 

18. 

Quadro 18 - Acompanhamento do NAAD 

Atividade Atendimentos 

Acolhimento de ingressantes 4.576 

Serviço de Atenção ao Aluno 41.188 

Renovação de matrícula 7.311 

Programa de Apoio 

Psicopedagógico 

 

Acompanhamento de 

Egressos 

438 

Comunicação Ativa 39 
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3.3.3.3. Ouvidoria 

Ao longo de 2021, foram realizados 1665 acionamentos à Ouvidoria, conforme 

distribuição apresentada na Figura 41 

Figura 41 - Atendimentos Ouvidoria 

 

Parte dos atendimentos foram encaminhados aos setores, como mostra a Figura 

42. 

Figura 42 - Distribuição de ocorrências por setores 
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3.3.3.4. Atendimento psicopedagógico 

Partimos do pressuposto que auxiliar o desenvolvimento e aprendizagem do 

estudante se dá através de uma mediação qualificada e eficaz, visamos o constante 

desenvolvimento profissional e pessoal do estudante. Em consequência, tendo como 

objetivo auxiliá-lo na conquista de seus objetivos, desenvolvemos atividades que tem 

por meta vencer obstáculos, sejam eles psicológicos e/ou pedagógicos, para que o 

aprendiz possa retomar o processo de aprendizado com maior autonomia e sucesso. 

Tem ainda por objetivo oferecer acolhimento diante das dificuldades cognitivas, 

afetivas e psicológicas vivenciadas ao longo de sua permanência em nossa 

instituição. Assim como responder à responsabilidade social enquanto instituição de 

ensino corroborando para a promoção à saúde, num sentido amplo. Em 

consequência, temos o compromisso no encaminhamento, quando necessário, à rede 

de saúde mental, seja ela através do Sistema Único de Saúde (SUS), Posto de Saúde 

e Centro de Atenção Psicossocial. Também acionamos clínicas-escola de graduações 

do curso de Psicologia, sempre o mais próximo possível da residência do aluno. 

Nossa prática ancora-se na transversalidade que consiste em concepções e 

práticas que atravessam as diferentes ações e instâncias, cujo objetivo é aumentar o 

grau de abertura da comunicação entre a instituição e os alunos. Resumidamente: 

 - Atendemos a demanda dos alunos individualmente, ofertando-lhes nossa escuta 

empática e especializada. 

- Criamos oficinas de leitura em que alunos podem partilhar e vencer suas 

dificuldades pedagógicas através de leituras e dinâmicas de ordenação e 

compreensão de textos/imagens/charge/vídeos (Oficinas Pedagógicas) 

- Criamos espaços de trocas cujo objetivo é minimizar questões psicológicas. 

(Projeto “Juntos no Sábado”) 

- Fomentamos o sentimento de pertencimento e partilha.    

O serviço de apoio psicopedagógico é divulgado pelo portal. Mediante a oferta, o 

aluno sinaliza a necessidade de atendimento. A partir desta sinalização registrada no 



 

 

88 

 

 

 

sistema de gestão da instituição, damos início ao contato inicial pelo e-mail da 

instituição e, em seguida, por conversa via TEAMS. 

As demandas dividem-se em questões pedagógicas e psicológicas; ou mesmo as 

duas. 

i) Quando pedagógica 

a. Atendimento individual objetivando intervir na dificuldade pedagógica. 

b. Encaminhamento às oficinas de leitura e entretenimento pedagógico. 

ii) Quando psicológica 

a. Quando a questão central gira em torno de uma queixa que exige 

atendimento psicológico continuado e/ou psiquiátrico encaminhamos 

para a rede de saúde do SUS ou para Clínicas-Escola de instituições 

de ensino em Psicologia mais próxima do aluno. Ainda assim, após o 

encaminhamento, retomamos contato para acompanhar o aluno em sua 

trajetória educacional. 

b. Quando a demanda não exige atendimento psicológico continuado e/ou 

psiquiátrico, realizamos 4 a 5 encontros enfatizando a queixa inicial 

através de uma escuta focal e acolhedora. Os atendimentos são 

registrados no sistema da instituição em que escrevemos apenas o que 

nos permite o Código de Ética do Psicólogo em atividades de cunho 

multidisciplinar. O atendimento ocorre via TEAMS. Após os 5 encontros 

refazemos o contrato relacional, mantemos ou não por mais 1 a 2 

encontros ou finalizamos. O máximo de atendimento que realizamos 

com o mesmo aluno durante um período de seis meses são 7 encontros 

individuais. Todavia o mesmo conta com as atividades realizadas em 

grupo via TEAMS. 

c. Após os 2 encontros refazemos o contrato relacional, mantemos ou não 

por mais 1 a 2 encontros ou finalizamos. O máximo de atendimento que 

realizamos com o mesmo aluno durante um período de seis meses são 

5 encontros individuais. 
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As oficinas pedagógicas consistem na realização de encontros quinzenais com 

alunos através do TEAMS, objetivando discutir em grupo demandas recorrentes dos 

alunos sobre dificuldades pedagógicas. A oficina tem por objetivo fornecer 

ferramentas para estudos, compreensão de textos e organização do pensamento. A 

partir destes objetivos lançaremos mão de notícias veiculadas na mídia, vídeos curtos, 

poesias, músicas e outras tantas ferramentas que auxiliam na construção de um 

pensamento lógico e coerente. Destacamos que as palavras são desenvolvidas 

através de pensamentos e estes tendem a se relacionar com algo e estabelecer 

relações entre si, e para tal, necessita que se mova, amadureça e desempenhe 

funções a ponto de ser capaz de solucionar um problema.  

As oficinas pedagógicas são divulgadas no portal dos alunos e abertas para 

inscrições de quem solicitou apoio psicopedagógico e de quem tem interesse em 

realizar a mesma. Ocorrem, quinzenalmente, aos sábados às 16horas com inscrições 

prévias. 

O Projeto “Juntos no Sábado” consiste em Rodas de Conversa sobre temas que 

dialogam com a realidade de nossos alunos, são eles: maternidade na pandemia; vida 

cotidiana de quem estuda e trabalha; dores da alma (depressão, ansiedade etc.), 

angústia de fim de curso e outros temas que apareçam à posteriori, por sugestão dos 

estudantes ou do corpo docente. 

As Rodas de Conversa serão divulgadas em todos os cursos. Serão realizadas 

quinzenalmente, às 16 horas, aos sábados. Em consequência, o motivo do nome 

“Juntos no Sábado”. Acontecerão pelo TEAMS por vídeo conferência. A presença será 

contabilizada como horas complementares. Os primeiros temas são lançados pela 

Coordenadora do Projeto, todavia os demais são sugeridos pelos próprios 

participantes. Familiares e amigos com mais de dezoito anos também podem 

participar. Serão estabelecidos “acordos” de boa convivência para que sejam 

cumpridas as regras de gentileza, cordialidade e respeito a todos os participantes.  

Essas atividades têm por objetivo: 

• Apaziguar as dores do cotidiano e estabelecer um espaço de troca afetiva. 



 

 

90 

 

 

 

• Estabelecer uma rede de pertencimento com a Unyleya, enquanto instituição 

de ensino e com os demais estudantes. 

• Ampliar e potencializar a relação com o conhecimento e todo processo de 

inserção no universo acadêmico. 

• Integração do corpo discente e dos diversos contextos regionais de nossa 

abrangência nos polos. 

• Como consequência do sentimento de pertencimento e valorização do corpo 

discente, promoveremos a permanência do aluno, a adesão ao ENADE e a 

divulgação da instituição para amigos e familiares. 

Além do citado, as atividades geram desdobramentos como o incentivo a 

participação em atividades e eventos da IES. 

3.3.3.5. Resultados da avaliação institucional 

Por fim, a dimensão 9 que trata das políticas de atendimento aos discentes é 

evidenciada pelo questionário de avaliação para o corpo discente, representado na 

Figura 43, pelas ocorrências abertas na ouvidoria e pelo questionário do egresso, no 

âmbito da formação continuada.  

Figura 43 - Avaliação Institucional: Atendimento ao discente 

 

A satisfação geral possui avaliação satisfatória para mais de 80% dos 

respondentes, com destaque em relação ao acolhimento do ingressante, à 

coordenação de curso e ao departamento financeiro.  
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Percebe-se ainda a necessidade de aprofundamento na interpretação da resposta 

“Não conheço/Não sei opinar”, pois pode demonstrar tanto o não conhecimento 

quanto a não utilização do serviço oferecido.  

Considerando a escala de notas utilizadas, a nota resultante para cada item, obtido 

pelo cálculo da média ponderada das notas atribuídas, obtivemos os resultados 

demonstrados no Quadro 19. 

Quadro 19 - Média ponderada de cada item avaliado (dimensão 9) 

Item Discente 

Atendimento ao discente 4,30 

Os resultados obtidos nas visitas de autorização de 2021 destacam as notas 

apresentadas no Quadro 20 para o apoio ao discente, no item 1.12 do instrumento de 

avaliação. 

Quadro 20 - Autorização de cursos: apoio ao discente 

CURSO CONCEITO 

BACHARELADO EM DIREITO 5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO COMERCIAL 

5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO DE SEGURANÇA PRIVADA 

4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO FINANCEIRA 

4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
PROCESSOS GERENCIAIS 

3 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
SECRETARIADO 

5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

3 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
SISTEMAS PARA INTERNET 

4 

PSICOLOGIA 5 

SERVIÇO SOCIAL 5 
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3.4. Eixo 4 – Políticas de gestão institucional 

A análise do eixo 4 é fortemente centrada nas estratégias definidas no PDI da 

Faculdade Unyleya e aborda:  

• Dimensão 5: Políticas de pessoal 

• Dimensão 6:  Organização e gestão da instituição 

• Dimensão 10: Sustentabilidade financeira 

3.4.1. Dimensão 5 - Políticas de Pessoal 

3.4.1.1. Gestão do corpo docente  

O ano de 2021 foi marcado pelo amadurecimento dos princípios norteadores da 

faculdade em termos de propostas metodológicas e avaliativas inovadoras para o 

desenvolvimento focado na melhoria do ensino-aprendizagem, no incremento do 

atendimento ao estudante e no progresso da qualidade docente. Situações que 

refletem o firme propósito da faculdade para a expansão da graduação. 

Destaca-se que, de acordo com o contexto descrito acima, trabalhamos 

estrategicamente pensando na oferta de novos cursos de graduação na modalidade 

a distância. Neste sentido, recebemos 11 visitas de comissão de avaliação do MEC 

para Autorização de Cursos no ano de 2021. Foi necessário, assim, um conjunto de 

ações sobretudo para consolidar a política de pessoal no âmbito docente para a 

graduação da Faculdade Unyleya.  

O Núcleo de Gestão e Desenvolvimento Docente (NUGEDD) é um órgão de apoio 

acadêmico, formado por uma equipe multidisciplinar , previsto no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), que é parte integrante do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) vigente, recomendado pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação (SESu/MEC) e vincula-se à Diretoria Acadêmica no desenvolvimento do 

Programa Institucional de Apoio, Formação e Qualificação Docente, visando à 

melhoria constante da qualidade do processo de ensino-aprendizagem ao longo dos 

cursos. É o responsável pelas ações realizadas no âmbito do corpo docente. 
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O progresso se estabeleceu desde a seleção docente, com edital publicado no final 

do ano de 2020, no qual ficou definido que somente professores doutores 

participariam do processo. Além disso, foram priorizadas e testadas outras 

competências entendidas como fundamentais ao perfil do professor no ensino 

superior à distância, sem prescindir da experiência docente e profissional, quais 

sejam: habilidade de produção de conteúdo, habilidade de elaboração de questões e 

habilidade de gravação de videoaula. Portanto, os aprovados no processo seletivo 

foram contratados, de imediato, sete professores e, ao longo do ano, mais 5 

professores. O processo está sintetizado no Quadro 21 - Seleção docente - 

2021Quadro 21. 

Quadro 21 - Seleção docente - 2021 

CHAMADAS CONTRATADOS TITULAÇÃO 

1ª Chamada em 
2021-1 

7 (Professor assistente) Doutor 

2ª Chamada em 
2021-2 

5 (Professor assistente) Doutor 

Vale, ainda, destacar que a proposta de garantir alto padrão de qualidade docente 

se soma ao fato da realidade no acompanhamento dos estudantes feito pelos 

professores, uma vez que a relação professor-aluno é praticada de tal modo que a 

humanização do atendimento é parte do processo, também, assegurado por 

constantes treinamentos e orientações que buscam padronizar fluxos facilitadores da 

aprendizagem.  

No Quadro 22 apresentamos os demonstrativos da relação sala-estudante-docente 

e é possível identificar os aspectos expressos, nos quais apresentam-se diferenciadas 

as disciplinas regulares e as disciplinas estendidas. Identifica-se, separadamente, as 

disciplinas estendidas por se tratar de componentes curriculares de prática e 

extensão, dos quais exige um acompanhamento diferenciado com especial escolha 

dos docentes que nela atuam, cujo quantitativo discente é ainda mais reduzido na 

relação docente-estudante, sobretudo, porque o objetivo é uma construção de 
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conhecimento mais subjetiva, abrangente e contextual para a formação profissional 

no que tange o mundo do trabalho e a formação cidadã. 

Quadro 22 - Relação entre salas de sala/estudantes/docentes 

RELAÇÃO SALA-DOCENTE 2021-1 

  SALAS REGULARES SALAS ESTENDIDAS 

  D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

SALAS 122 129 125 122 126 101 101 102 102 102 

ESTUDANTES 6550 6495 6155 6137 5800 3885 1448 1372 1283 1322 

PROFESSORES 35 36 36 34 35 22 22 22 22 22 

MÉDIA E-P 187 180 170 180 165 176 65 62 58 60 

RELAÇÃO SALA-DOCENTE 2021-2 

  SALAS REGULARES SALAS ESTENDIDAS 

  D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

SALAS 123 124 122 121 129 117 113 112 112 112 

ESTUDANTES 5805 5861 6001 6184 6251 4164 1992 1498 1223 1449 

PROFESSORES 33 33 33 35 35 23 23 23 22 22 

MÉDIA E-P 176 177 181 176 178 181 87 65 55 65 

 

Por conseguinte, do ponto de vista da equipe gestora, consideramos de um lado o 

papel transcendente do professor, justamente, por compreender que no outro lado, 

mas não antagônico, existe um estudante ávido por conhecimento, contudo, com 

demandas emergentes e necessitando de suporte humanizado e qualificado. É com 

esse aporte conjuntural que o NUGEDD trabalha, em sintonia com os princípios 

educacionais transformadores e com o consonante respeito a atuação docente. 
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 O Quadro 23 resume a correlação de titulação da equipe docente em 2021-1 e 

em 2021-2 com os professores aprovados no processo seletivo integrados ao corpo 

docente. Destaca-se, novamente, o crescimento significativo no número de doutores, 

uma vez que o processo seletivo foi específico para professores doutores. Cabe 

observar que dos quatro docentes especialistas, três estão em processo de finalização 

do Mestrado.  

Quadro 23 – Corpo docente: Titulação 

 2021-1 2021-2 

ESPECIALISTAS 4 4 

MESTRES 28 28 

DOUTORES 17 25 

TOTAL 49 57 

A Figura 44 demostra o crescimento de 9% de doutores no quadro geral do corpo 

docente. com todo suporte da equipe gestora para liberação autorizada dos estudos 

e redução de salas para acompanhamento devido ao incentivo à formação contínua 

do docente, conforme a faculdade preconiza.  

Figura 44 - Corpo docente: Titulação 
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Destaca-se, ainda, o aumento de professores em tempo integral, dos quais 15 

professores atualmente são em regime de tempo integral e 42 professores em regime 

de tempo parcial 

 A equipe do NUGEDD composta por professores, coordenadores, auxiliares de 

coordenação, supervisores de estágio e tutoria, e apoio psicopedagógico, está 

representada na Figura 45. Destaca-se, o APOIO PSICOPEDAGÓGICO que tem por 

finalidade o atendimento para as demandas discentes em relação ao processo de 

aprendizagem como um todo, ou seja, aspectos pedagógicos e psicopedagógicos que 

são tratados por uma professora especializada nessas demandas discentes. 

Figura 45 - Equipe do NUGEDD 

 

Os resultados obtidos nas visitas de autorização de 2021 destacam as notas 

apresentadas no Quadro 24 para corpo docente e regime de trabalho do corpo 

docente no âmbito do curso, nos itens 2.4 e 2.5 do instrumento de avaliação. 
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Quadro 24 – Autorização de cursos: corpo docente 

CURSO CORPO DOCENTE 
REGIME 

DE TRABALHO 

BACHARELADO EM DIREITO 5 5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO COMERCIAL 

4 5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

5 3 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO DE SEGURANÇA PRIVADA 

4 4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO FINANCEIRA 

5 5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
PROCESSOS GERENCIAIS 

5 5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
SECRETARIADO 

5 5 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

3 4 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
SISTEMAS PARA INTERNET 

4 5 

PSICOLOGIA 5 5 

SERVIÇO SOCIAL   

3.4.1.2. Incentivo à formação contínua e qualificação docente  

Está definido pela Direção de Graduação e Direção Acadêmica Adjunta, 

conjuntamente, a relevância e o privilégio de somente selecionar docentes altamente 

qualificados, mas, também e sobretudo, se comprometer com o desenvolvimento dos 

professores mais antigos que fazem parte do nosso corpo docente. Neste sentido, por 

meio de uma política de incentivo contínuo aos estudos, promover a qualificação 

permanente e o desenvolvimento em diferentes áreas do conhecimento. 

Para o alcance dos objetivos propostos, a IES autorizou: 

• a concessão de bolsas para realização de cursos de pós-graduação lato-sensu na 

própria IES para docentes, administrativos e familiares, das quais foram concedidas 

7 bolsas para a equipe docente em 2021 (FERNANDA GUIMARÃES; ROBERT 

SEGAL; SIRLEI CHAVES; SHEILA MONTEIRO; TARCÍSIO CARVALHO; 
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dependente da professora SANDRA VASQUE; dependente da professora 

ROSIMAR COUTO) e VANESSA ALENCAR BARBOZA ALVES do administrativo.  

• a liberação de professores para realizar a formação continuada fora da IES, dos 

quais, atualmente, temos 3 professores especialistas realizando pós-graduação 

stricto sensu curso de Mestrado. São eles: ANDREIA RIBAS, DENIZE AMORIM e 

TARCÍSIO CARVALHO. 

A capacitação é uma prática privilegiada e, por isso, contínua no sentido de 

alcançar os objetivos propostos pela IES. No Quadro 25 destaca-se registro dos 

principais temas reunião docente e das capacitações realizadas no ano de 2021. 

Quadro 25 - Reuniões e Capacitações 

DATA FOCO PARTICIPANTES 

01-03 Coordenações dos Núcleos para preparação das novas salas perene 

de AAP e seu desenho didático. 

8 

03-03 Definição do fluxo de atendimento aos estudantes e do 

cronograma-temas de palestras para o APOIO PSICOPEDAGÓGICO. 

4 

04-03 Coordenadores de Núcleo e Equipe Multidisciplinar para definição 

do desenho didático da AAP perene. Revisão da Sala de 

Ambientação. Providências ENADE das licenciaturas. 

20 

08-03 

 

Coordenadores dos Núcleos e Coordenadores de Curso para 

planejamento ENADE, com formação de comissão para as 

Licenciaturas e Gestão. Treinamento para utilização da sala teams 

em conjunto com a sala moodle.  

27  

24-03 Definição sobre Roda de Conversa intitulada “Juntos no Sábado” 

com abordagem de temas variados, incluindo a comunidade 

externa, por meio de palestras com especialista do APOIO 

PSICOPEDAGÓGICO. 

4 
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05-04 Professores do curso de Licenciatura em Letras para preparação de 

OFICINAS DE PORTUGUÊS a ser ofertada aos estudantes no geral de 

graduação. 

5 

27-04 Reunião sobre produção de material didático para o curso de 

Direito em processo de autorização. Orientação e treinamento 

sobre elaboração de Plano de Ensino. 

10 

03-05 Reunião com os professores que acompanham as disciplinas de 
PROJETOS E PRÁTICAS EDUCACIONAIS para compartilhamento das 
experiências e treinamento da proposta de trabalho com 
“Letramento Digital”.   

12 

06-05 Coordenadores de Núcleo, coordenadores das Licenciaturas e 
Equipe Multidisciplinar para apresentação e treinamento do novo 
desenho didático da AAP perene; da Sala de Ambientação; da sala 
teams para os estudantes do ENADE. 

22 

14-05 Professores do curso de Licenciatura em Letras apresentação da 
proposta final e treinamento para o trabalho nas OFICINAS DE 
PORTUGUÊS. 

5 

20-05 Reunião coordenadores dos novos cursos em processo de 
autorização com visitas marcadas pelo MEC. Apresentação do 
Portal com as salas preparadas para cada curso, treinamento sobre 
a metodologia de ensino e processo de avaliação na visão de 
coordenação. 

20 

01-06 Treinamento nova assistente de coordenação. Atendimento aos 

estudantes e coordenadores. 

3 

10-06 Reunião com professores e coordenação do curso de Psicologia 

para visita de autorização. Discussão sobre a concepção do projeto. 

Definição das ênfases do curso de acordo com as diretrizes. 

Treinamento do modelo de Plano de Ensino para elaboração dos 

professores convidados. 

36 

16-07 Reunião Coordenadores de Núcleo para definição das mudanças na 

equipe docente, demissões e contratações, redução e aumento de 

carga horária. 

8 
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19-07 

 

Reunião docente volta as aulas: disciplina de APEX com foco na 

curricularização da extensão; melhores TCC para publicação na 

revista Educação sem Distância; treinamento sala teams e moodle.  

48 

10-08 

19-08 

Treinamento para implantação do Projeto CX (Customer 

Experience) para coordenadores e assistentes feito pela equipe de 

TI. 

24 

 Período de visitas de autorização dos novos cursos.  

24-09 Reunião com coordenadores de curso de Licenciatura sobre 

ENADE: resposta ao questionário do estudante; Formação geral. 

8 

22-10 

 

Reunião com os coordenadores de curso sobre disciplina de APEX 

com foco na curricularização da extensão (Portaria 5 de 2018); 

definição de carga horária da disciplina a ser implementado na 

matriz de 2022; tema para a APEX I “Ética” e APEX II “Mundo 

Digital”. Treinamento para os coordenadores customizarem a 

relação com as disciplinas do período por meio do teams. 

21 

05-11 Reunião com os coordenadores de curso sobre as alterações na 

matriz que será implementada em 2022-1. Orientação sobre 

inclusão e exclusão de disciplinas. Criação de código para as 

disciplinas vinculadas as áreas do curso. Proposta de novo Ciclo 

Básico para os cursos. Discussão sobre as DCNs. 

23 

11-11 Reunião com coordenação de Pedagogia sobre matriz para 2022-1. 4 

12-11 

12-11 

 

12-11 

Reunião com coordenação de Letras sobre matriz para 2022-1. 

Reunião com coordenação de Marketing sobre matriz para 2022-1. 

Reunião com coordenação de Administração sobre matriz para 
2022-1. 

3 

3 

 

3 

18-11 Reunião com os coordenadores de curso sobre disciplina de APEX. 

Treinamento para a APEX I na Unidade 1 com Apresentação dos 

20 
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Coordenadores. Definição da curricularização da extensão ser em 

Projetos e Práticas Educacionais no caso da Complementação e 

Formação. 

09-12 Reunião docente de encerramento do semestre: disciplina de APEX 

e nova matriz 2022-1. Informação sobre os códigos das disciplinas 

para otimizar a alocação docente. Definição das optativas comuns 

aos cursos. 

51 

Adicionalmente, a Supervisão de Tutoria também realiza atividades de capacitação, 

apresentadas no Quadro 26. 

Quadro 26 - Capacitação da Supervisão de Tutoria 

Capacitação da Supervisão de Tutoria - 2021.1 

DATA FOCO PARTICIPANTES 

10/02 Capacitação da metodologia de ensino e avaliação da graduação 
 

7 

12/02 Capacitação das ferramentas de tutoria 
 

7 

19/04 Capacitação das ferramentas de tutoria 2 

Capacitação da Supervisão de Tutoria - 2021.2 

03/08 Capacitação das ferramentas de tutoria 2 

07/10 Capacitação das ferramentas de tutoria 2 

3.4.1.3. Avaliação das políticas de pessoal 

Os colaboradores, mais próximos de questões pertinentes à gestão institucional 

nas três dimensões que compõem o eixo, também avaliaram a dimensão 5 por meio 

de questionário e as respostas estão representadas na Figura 46. 
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Figura 46 - Avaliação: políticas de pessoal 

 

 

Uma parcela de quase 50% do corpo Administrativo não demonstra satisfação com 

as políticas de remuneração e benefícios e, mesmo assim, consegue manter o clima 

organizacional acima dos 80% com avaliação satisfatória (notas 4 e 5). Para o corpo 

docente, políticas de remuneração e benefícios também é o item com a menor média, 

com 74% de notas entre 4 e 5. 

Considerando a escala de notas utilizadas, a nota resultante para cada item, obtido 

pelo cálculo da média ponderada das notas atribuídas, obtivemos os resultados 

demonstrados no Quadro 27Quadro 19. 

Quadro 27 - Média ponderada de cada item avaliado (dimensão 5) 

Item Docente Administrativo 

Políticas de Pessoal 4,37 3,97 
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3.4.2. Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição 

3.4.2.1. Organização da IES 

De acordo com o Regimento da Estrutura Organizacional, a Faculdade Unyleya 

compreende: Conselho Superior, Comissão Própria de Avaliação – CPA, Ouvidoria, 

Diretoria Geral, Diretoria Acadêmica de Graduação, Diretoria Acadêmica de Pós-

Graduação, Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Diretoria 

Administrativa e Financeira. A Figura 47 ilustra a estrutura de gestão da IES. 

Figura 47 - Organograma da Faculdade Unyleya 

 

Destaca-se no organograma apresentado na Figura 48, constante do PDI, a 

composição da Direção Acadêmica de Graduação. 
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Figura 48 - Organograma da Direção Acadêmica de Graduação 

 

A gestão da IES tornou-se mais integrada e fluída. A partir do direcionamento do 

Diretor Geral, o Conselho Superior assumiu um protagonismo relevante para que as 

áreas Acadêmicas recebessem a prioridade necessária junto às áreas 

Administrativas. A gestão coesa e planejada das inovações vem proporcionando 

melhorias contínuas na prestação de serviços educacionais. Saliente-se que em 2021 

as reuniões mensais, via Teams, do CONSU passaram a contar com 100% de 

participação e que as contribuições da CPA e da Ouvidoria têm sido essenciais para 

o processo. 

Ademais, no âmbito da organização acadêmica, 2021 foi um ano de muita inovação 

metodológica, com respaldo tecnológico, com o aprimoramento de um modelo de 

educação superior digital, próprio e específico, pautado em pesquisas tanto no plano 

das metodologias para a educação superior, quanto no plano das tecnologias 

educacionais e, ainda, pesquisas sobre o perfil dos alunos ingressantes em cada um 

dos cursos oferecidos, de modo a traçar caminhos efetivos para garantir uma 



 

 

105 

 

 

 

formação acadêmica de qualidade aos nossos estudantes, com permanente diálogo 

com o mundo profissional. 

Em termos de Gestão da Instituição, a Faculdade Unyleya conta com um sofisticado 

modelo de Gestão por Indicadores por considerar as métricas como ferramentas 

fundamentais para a tomada de decisão e gestão eficiente. Por meio da análise dos 

dados, os gestores avaliam o desempenho e planejam as melhorias necessárias. 

O corpo docente e o corpo administrativo foram convidados a avaliar a estrutura 

administrativa, o organograma institucional e a atuação de diferentes níveis de gestão 

institucional. Os estudantes também participaram avaliando os professores e a 

coordenação do respectivo curso. 

 

Avaliação realizada pelo corpo discente 

O resultado das avaliações realizadas pelos estudantes é apresentado na Figura 

49. 

Figura 49 - Avaliação discente: Docentes e Coordenação de curso 
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O detalhamento por curso fica disponível para a coordenação e NDE de curso, 

juntamente com a pesquisa de opinião realizada mensalmente. Podemos visualizar 

que, de uma forma geral, os estudantes estão plenamente satisfeitos com o corpo 

docente e com a coordenação de curso. 

Avaliação realizada pelo corpo docente 

Inicialmente, foram avaliados o conhecimento dos docentes relativos ao 

organograma institucional, a estrutura administrativa e a organização da gestão 

institucional. Os resultados são apresentados na Figura 50. 

 

Figura 50 - Avaliação docente: estrutura organizacional 
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É possível constatar que o corpo docente conhece o organograma da empresa e 

está satisfeito com a organização geral da IES. Exceção para o aplicativo MeuRH, que 

possui 60% de aprovação e 13% de respostas “Não conheço/Não sei opinar”. 

A avaliação realizada com o corpo docente busca o entendimento da percepção 

mais detalhada do funcionamento de diversas áreas da gestão acadêmica: Direção 

Acadêmica, Coordenação Geral de Cursos, Supervisão de Tutoria e Coordenação de 

Avaliação. Os resultados estão elencados na Figura 51. 
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Figura 51 - Avaliação docente: estrutura administrativa 
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De uma forma geral, a avaliação foi satisfatória e apresentou 90% de notas entre 4 

e 5 em todos os aspectos. 

Avaliação realizada pelo corpo administrativo 

O corpo administrativo também avaliou o organograma institucional e a estrutura 

administrativa da Faculdade Unyleya. A Figura 52 mostra os resultados obtidos. 

Figura 52 - Avaliação administrativos: estrutura organizacional 
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O corpo administrativo também demostra bom conhecimento do organograma 

institucional e atribui as menores notas à interação com os polos, a interação com RH 

e o aplicativo MeuRh. 

A avaliação realizada com o corpo administrativo busca o entendimento da 

percepção mais detalhada do relacionamento com os níveis diretos de gestão: direção 

da área e gestor imediato. Os resultados estão elencados na Figura 53 

Figura 53 - Avaliação administrativos: estrutura organizacional 

 



 

 

111 

 

 

 

 

Considerando a escala de notas utilizadas, a nota resultante para cada item, obtido 

pelo cálculo da média ponderada das notas atribuídas, obtivemos os resultados 

demonstrados no Quadro 28 

Quadro 28 - Média ponderada de cada item avaliado (dimensão 6) 

Item Discente Docente Administrativo 

Professores no exercício da tutoria 4,31 NSA NSA 

Coordenação do seu curso 4,27 NSA NSA 

Organograma NSA 4,44 4,06 

Estrutura administrativa NSA 4,49 4,13 

Organização da gestão institucional NSA 4,68 NSA 

Direção acadêmica NSA 4,69 NSA 

Coordenação geral de cursos NSA 4,72 NSA 

Supervisão de tutoria NSA 4,80 NSA 

Coordenação de avaliação NSA 4,70 NSA 

Direção da área NSA NSA 3,88 

Gestor imediato NSA NSA 4,45 

3.4.2.2. Inovação na gestão da IES 

Em 2021, foram implantadas inovações no âmbito da Graduação e da Pós-

Graduação, além das já citadas ao longo do documento, que serão descritas a seguir. 
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Apresentação do nome social nos sistemas 

Iniciamos o ano de 2022 possibilitando que os alunos da Unyleya possam solicitar 

à nossa instituição de ensino a adoção do uso do Nome social e tenham seu pedido 

devidamente atendido. Nome social, em conformidade com o Decreto nº 51.180/2010, 

do Estado de São Paulo, seria aquele nome pelo qual travestis e transexuais se 

reconhecem, bem como são identificados por sua comunidade e em seu meio social. 

Em 2015 o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 

Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT) 

publicou no Diário Oficial da União a resolução número 12 que fala sobre o acesso do 

público LGBT nas instituições de ensino e sobre o uso do nome social: 

“Art. 1° Deve ser garantido pelas instituições e redes de ensino, em todos os níveis 

e modalidades, o reconhecimento e adoção do nome social àquele e àquela cuja 

identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero, mediante 

solicitação do próprio interessado." 

Para assegurar a efetividade do direito em tela, todos os formulários e sistemas de 

informação deverão passar a conter o campo “nome social”, conforme estabelece o 

artigo 3º da Resolução CNCD/LGBT nº 12/2015. 

“Art. 3° O campo ‘nome social’ deve ser inserido nos formulários e sistemas de 

informação utilizados nos procedimentos de seleção, inscrição, matrícula, registro de 

frequência, avaliação e similares.” 

A emissão dos documentos oficiais, contudo, deverá manter a utilização do nome 

civil, mas garantindo-se, com igual ou mesmo maior destaque, a referência do nome 

social, para assegurar a efetiva aplicabilidade da Resolução e o atingimento de suas 

finalidades. 

Quanto aos cisgêneros, aqueles que se identificam com seu gênero de nascença, 

não temos normativas que regulam o uso do nome social. Entretanto, cisgêneros 

podem ter documentos de identificação em que constam o nome social e, pelo 

princípio da dignidade da pessoa humana e a fim de evitar discriminações, é 
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recomendado que adotemos o nome social para aqueles que solicitarem e possuam 

o documento. No certificado desses alunos deve constar o nome de registro civil. 

Essas normas e resoluções foram atendidas pela nossa instituição de ensino 

garantindo que o aluno possa solicitar, desde o momento da matrícula a adoção do 

Nome social. Essa solicitação também pode ser feita posteriormente no Portal do 

aluno, mediante abertura de ocorrência no Serviço de Atenção. Quando esta 

solicitação for atendida, o aluno passa a visualizar no Portal do aluno o Nome social 

em substituição ao seu Nome completo. 

Inscrição de matrícula na pós-graduação 

Para que um aluno seja matriculado em um curso de Pós-graduação é necessário 

que ele tenha concluído o ensino superior e apresente um diploma de Graduação que 

comprove a conclusão do seu curso. Entretanto, a Unyleya pode admitir nos cursos 

de pós, com todos os mecanismos de controle necessários, alunos que ainda não 

receberam o seu diploma de graduação. Esses alunos podem ser matriculados na pós 

em diferentes estágios de matrícula: 

O projeto Inscrição de matrícula trouxe para a Unyleya muito mais organização e 

controle dos alunos da pós-graduação. Isso nos dá mais segurança em relação à 

documentação desses alunos, garantindo a cobrança devida desses documentos e 

evitando que esses estudantes concluam o curso de pós sem os critérios necessários 

para tal. 

Novo módulo financeiro 

Já está disponível no Portal do Aluno a nova versão do Módulo Financeiro. É 

possível visualizar as parcelas, a situação de cada uma delas, efetuar pagamento, 

emitir recibo e nota fiscal eletrônica, realizar troca de cartão e apresentar ao estudante 

um resumo financeiro. Com isso, em um só lugar, o estudante terá uma visão geral 

dos seus contratos, inclusive com um gráfico da situação financeira de cada um deles, 

e um extrato de todas as parcelas. 
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Certificado digital da pós-graduação disponível no portal do aluno 

Por meio do novo menu Certificação do portal do aluno, os alunos de pós-

graduação da Faculdade Unyleya podem não só fazer o download do seu certificado 

em meio digital, mas também podem acompanhar os passos necessários para a 

obtenção desse documento e confirmar (ou solicitar ajustes de) alguns dados básicos 

que estarão no seu certificado. 

PIX - Pagamento Instantâneo 

A Unyleya conta agora com o mais novo meio de pagamento criado pelo Banco 

Central. Ao lado de TED e DOC, o PIX é mais uma opção apara pessoas e empresas 

realizarem transferências de valores ou receberem pagamentos. 

Com a modalidade PIX, a Unyleya otimiza o processo de venda, de negociação e 

de recuperação de alunos da Graduação, Pós-Graduação, IMP e da Escola de Saúde. 

Além de receber imediatamente o pagamento, garante agilidade na conversão de 

matrículas, liberação de serviços para o nosso aluno e a segurança e praticidade nas 

transações. 

 Turma única para AAP  

A graduação implementou um novo modelo de oferta de sala de AAP - Aproximação 

ao Ambiente Profissional. Inicialmente foi aplicado para as salas de AAP I do curso de 

pedagogia e posteriormente para todos os outros. Esse novo modelo permite que o 

coordenador faça uma gestão facilitada das salas; elimina processos repetitivos da 

equipe de retaguarda e tempo despendido para configurar e ofertar uma nova sala. 

NF-e no Portal do Aluno  

O projeto NF-e permite a emissão automática de Nota Fiscal para todas as parcelas 

que forem baixadas sem a necessidade de solicitação do aluno através da Central de 

Atenção. O DANFE (Documento Auxiliar da NF-e) está disponível no portal do aluno 

para visualização e download. 
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3.4.3. Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 

O Eixo 4 também avalia a sustentabilidade financeira da IES. A avaliação se dá 

pelas ações da Diretoria, pela ampliação do número de polos e autorização para mais 

9 cursos de graduação em um período tão conturbado, como foi o ano de 202, 

incluindo a autorização dos cursos de Direito e Psicologia. Os indicadores utilizados 

para essa análise são: 

• Geração de Caixa 

 Apesar das grandes dificuldades enfrentadas em 2021 em virtude dos efeitos da 

Pandemia da Covid-19, a Faculdade Unyleya conseguiu manter uma geração de caixa 

consistente com seu planejamento orçamentário, suficiente para honrar seus 

compromissos financeiros e realizar novos investimentos. 

• Renovação de matrícula - permanência 

 Foi implementada uma nova ferramenta de atendimento aos estudantes que tem 

ajudado no trabalho do NAAD, principalmente no que diz respeito ao acolhimento do 

ingressante. Com isso, temos conseguido crescer a taxa de estudantes que iniciam 

suas atividades acadêmicas dentro do prazo programado, reduzindo a taxa de 

evasão. 

• Investimentos 

Ao longo de 2021 conseguimos cumprir o orçamento em investimento em novas 

disciplinas e renovação do conteúdo de disciplinas já ofertadas. Destaque para a 

implantação do novo sistema de atendimento ao estudante. Foi um investimento 

volumoso tanto em recursos financeiros como em participação de colaboradores dos 

mais variados setores da instituição. 

 Foram introduzidas também diversas melhorias no Portal do Aluno, com destaque 

para a nova sala de ambientação, que consumiram os recursos devidamente orçados 

para o período. 

•  Meios de pagamento 
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A IES se adaptou ao PIX, de modo que essa modalidade já pode ser utilizada pelos 

estudantes para realizar seus pagamentos. 

• Novo módulo financeiro  

O módulo oferece aos estudantes a possibilidade de visualizar as parcelas, a 

situação de cada uma delas, efetuar pagamento, emitir recibo e nota fiscal eletrônica 

e realizar troca de cartão. 
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3.5. Eixo 5 – Infraestrutura 

O eixo aborda a infraestrutura física da sede e dos polos, descrita na dimensão 7 

(Infraestrutura física) do SINAES e engloba diferentes aspectos para discentes, 

docentes e administrativos. 

3.5.1. Dimensão 7 – Planejamento e Avaliação 

Em 2020 a avaliação das instalações dos polos foi afetada pela suspensão das 

atividades presenciais no mês de março. No entanto, a Sede da Faculdade Unyleya, 

localizada no Rio de Janeiro já estava em reforma, que se completou antes da 

pandemia, utilizando o período de recesso acadêmico. A infraestrutura atual da sede 

atende a todos os requisitos legais de instalações administrativas, de tutoria, de 

atendimento discente, de convivência e alimentação, da CPA, de apoio de informática, 

sanitárias, de polo EAD e tecnológica. 

Os resultados dos questionários estão apresentados na Figura 54, na Figura 55  e 

na Figura 56 para discentes, docentes e administrativos, respectivamente. 

Figura 54 - Avaliação Discente: infraestrutura do polo de apoio presencial. 

 

Os polos, apesar de pouco ou nada frequentados em 2021, foram alvo de avaliação 

por parte dos discentes, o que justifica a ocorrência de 57% de respostas “Não 

conheço/Não sei opinar”. Para os que observam e utilizam o polo, há predominância 

de avaliações positivas. 
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Figura 55 - Avaliação Docente: espaço físico 

 

Os docentes avaliaram a infraestrutura do espaço físico destinado às atividades de 

EaD. Alguns professores foram contratados durante a pandemia, e não estão 

habituados a trabalhar presencialmente, justificando assim as respostas “Não 

conheço/Não sei opinar”. 

Figura 56 - Avaliação administrativo: espaço físico 

 

A mesma observação feita para os docentes, vale para o corpo administrativo em 

relação ao percentual de respostas “Não conheço/Não sei opinar”. A avaliação foi 

realizada com diferentes equipes e, portanto, os ambientes avaliados não são os 

mesmos para todos.  
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Considerando a escala de notas utilizadas, a nota resultante para cada item, obtido 

pelo cálculo da média ponderada das notas atribuídas, obtivemos os resultados 

demonstrados no  

Quadro 29 - Média ponderada de cada item avaliado (dimensão 7) 

Item Discente Docente Administrativo 

Infraestrutura do espaço físico 4,39 4,63 4,49 
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4. RECOMENDAÇÕES 

Após a análise minuciosa dos dados obtidos no processo de Avaliação Institucional, 

podemos identificar, para cada eixo, os principais pontos fortes e as oportunidades de 

melhoria da Faculdade Unyleya, sintetizadas no Quadro 30 e descritas em seguida.  

Quadro 30 - Potencialidades e oportunidade de melhorias. 

Eixo Pontos Fortes Oportunidades Ação de melhoria 

1 
• Adesão às atividades 

avaliativas. 

• Divulgação dos 
resultados; 

• Integração da 
avaliação com a 
pós-graduação. 

• Discutir e definir novas 
estratégias de comunicação; 

• Desenvolver os processos 
de integração com a pós-
graduação. 

2 
• Identificação da missão 

institucional nas ações. 

• Divulgação das 
ações de 
responsabilidade 
social. 

• Discutir e definir novas 
estratégias de comunicação. 

3 

• Crescimento das 
atividades relacionadas à 
pesquisa e extensão; 

• Reconhecimento de 
práticas acadêmicas 
exitosas. 

• Ampliação do uso 
de sala Teams; 

• Divulgação das 
oportunidades de 
atividades 
complementares; 

• Avaliação da 
participação nas 
disciplinas de AAP. 

• Identificar e minimizar 
possíveis dificuldades no 
acesso às salas Teams, 
inclusive como estratégia 
para aumento na 
participação nas disciplinas 
de AAP. 

4 

• Ampliação e adequação 
do corpo docente; 

• Avaliação da equipe 
acadêmica; 

• Inovações implantadas. 

• Políticas de 
remuneração e 
benefícios. 

• Revisar e definir possíveis 
estratégias de políticas de 
remuneração e benefícios.  

5 
• Adequação das 

instalações. 

• Melhoria nos 
equipamentos de 
informáticas 

• Programar a revisão dos 
equipamentos para a 
retomada das atividades 
presenciais. 

Algumas das recomendações já foram apresentadas e as respectivas ações já 

estão sendo implementadas, mesmo antes da consolidação do relatório final. 

4.1. Eixo 1 – Planejamento e avaliação institucional 

A adesão aos processos avaliativos está em franco crescimento, porém a 

divulgação dos resultados permanece sendo um ponto de atenção. A utilização já 

adotada de uma escala de notas também será um diferencial para uma comparação 

mais acurada com as próximas avaliações. Complementando o processo avaliativo, a 
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integração com a avaliação da pós-graduação e o refinamento das avaliações de 

pesquisa de opinião prometem ser fortes indicadores para uma visão global da IES.  

É importante ressaltar a recomendação para implantação de rotina de avaliação e 

feedback ao corpo docente e administrativo demonstrando a importância para o 

autoconhecimento e incentivo à progressão profissional. 

Em relação ao corpo discente, é recomendado desenvolver estratégias de 

conscientização da importância do tempo destinado à dedicação aos estudos. 

4.2. Eixo 2 – Desenvolvimento institucional 

Os resultados desse eixo apontam diretamente para a vida acadêmica do estudante 

e egresso. demonstram a necessidade de ações que auxiliem estudantes e egressos 

no posicionamento profissional. A identificação de práticas inovadoras foi uma 

conquista de uma recomendação apontada no relatório anterior. 

A ampliação da divulgação das ações de Responsabilidade Social permanece 

sendo um desafio, bem como a divulgação das ofertas de atividades de extensão. 

Como forma de envolver todo a comunidade acadêmica, é importante criar 

campanhas para que participem das atividades, que podem, por sua vez, serem 

voltadas para os objetivos do curso. 

4.3. Eixo 3 – Políticas acadêmicas 

As políticas acadêmicas abordam as práticas de ensino, pesquisa e extensão, além 

da comunicação com a sociedade e o atendimento ao discente. Adicionalmente às 

ações realizadas em 2021, para aprimoramento das funções pertinentes ao eixo, 

recomenda-se a produção e divulgação de campanhas e materiais explicativos para 

utilização da ferramenta Teams. 

É importante que todos os colaboradores que se relacionem com os discentes 

conheçam os produtos e serviços ofertados pela instituição. Sugere-se a elaboração 

de cartilha informativa para compor o treinamento dos atuais e de novos 

colaboradores.  
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Os discentes demonstraram ainda alguma insatisfação com os itens de avaliação, 

sendo necessário que seja feita uma revisão periódica adequando as questões 

disponibilizados para que atendam a critérios de qualidade definidos pela 

Coordenação de Avaliação em conjunto com os NDEs dos cursos, incluindo 

distratrores e gabarito para as respostas discursivas. Para auxiliar na tarefa, já foi 

elaborado o Manual de Produção de Itens de Avaliação, divulgado para todos os 

docentes. 

4.4. Eixo 4 – Políticas de gestão 

A gestão da Faculdade Unyleya é participativa, de tal forma que é possível 

identificar o percentual elevado de aprovação. No entanto, as políticas de 

remuneração e benefícios necessitam ser reavaliadas. 

 O aplicativo MeuRH continua sendo um ponto de atenção e recomenda-se a 

ampliação do escopo do aplicativo para também fornecer avisos, dados de plano de 

saúde e outras a serem discutidas.  

4.5. Eixo 5 – Infraestrutura física 

As avaliações de infraestrutura física foram predominantemente positivas, muito 

provavelmente em função das aquisições e obras realizadas em 2019, que se 

mantiveram em perfeito estado e com pouca utilização.  

Não há recomendações para esse eixo, além da manutenção da qualidade do 

ambiente de trabalho de dos polos. 

Considerando os insumos que compõem a Avaliação Institucional e de acordo com 

o Planejamento de Avaliação Institucional (PAI), com vigência de 2022 a 2026, o 

planejamento para o ano de 2022 é composto pelas atividades descritas a seguir. 
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5. Planejamento da CPA para 2022 

Para elaboração do planejamento, foram consideradas três etapas: 

Etapa 1- Elaboração do projeto de Avaliação: Definição de objetivos, estratégias, 

metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas; desenvolvimento de 

campanhas de sensibilização para construção coletiva da proposta avaliativa. 

Etapa 2- Desenvolvimento: Concretização das ações planejadas, de acordo com a 

metodologia adotada, tais como a realização de reuniões de sensibilização; 

construção de instrumentos de coleta de dados; definição das condições materiais 

para o desenvolvimento das ações decorrentes da avaliação e definição da 

metodologia de análise e interpretação dos dados. 

Etapa 3 - Consolidação: Elaboração do relatório final de avaliação interna contendo o 

resultado da análise e discussão dos dados provenientes dos processos avaliativos; 

publicação dos resultados no site institucional; planejamento de eventos para 

divulgação e discussão dos resultados e ações decorrentes. 

Considerando os insumos que compõem a Avaliação Institucional e de acordo com 

o Planejamento de Avaliação Institucional (PAI), com vigência de 2022 a 2026, o 

planejamento para o ano de 2022 é composto pelas atividades descritas no Quadro 

31. 

Quadro 31 - Planejamento CPA 

MÊS ATIVIDADES 

Janeiro 

Consolidação dos dados colhidos nos questionários de avaliação 

institucional do ano anterior. 

Análise dos insumos dos resultados do ciclo avaliativo do SINAES do 

ano anterior.  

Fevereiro 
Reunião Ordinária da CPA para distribuição das atribuições para 

realização das ações planejadas para 2022 
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Março 

Elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional 2021 e do 

Planejamento para as ações em 2022. 

Reunião Extraordinária da CPA para aprovação do Relatório, do 

Planejamento para 2022 e revisão do Planejamento de Avaliação 

Institucional (PAI), com vigência de 2022 a 2026 

Envio para postagem do Relatório Final de Autoavaliação Institucional 

de 2021 no site do e-MEC. 

Abril 

Apresentação do Relatório Síntese e do Plano de Gestão para o 

CONSU e demais Colegiados da IES. 

Divulgação sistematizada dos dados do Relatório de Autoavaliação 

Institucional 2021 para a Comunidade Acadêmica. 

Reuniões por curso para avaliações e planos de ações específicos de 

correção de rumos. 

Maio 

Preparação e divulgação da Campanha: “Você pediu, a CPA Ouviu!” 

para a evidenciar os de resultados das ações da CPA para a 

Comunidade Acadêmica. 

Implantação do PROENADE 2022 

Junho 
Revisão dos questionários a serem aplicados na Autoavaliação 

Institucional do ano de 2022, para a Graduação e a Pós-Graduação. 

Julho Férias Acadêmicas. 

Agosto Início da campanha anual: “Você sabe o que é CPA?”. 

Setembro Reunião Ordinária da CPA. 
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Aprovação dos questionários para a Avaliação Institucional de 2022. 

Análise dos resultados parciais do PROENADE. 

Outubro 
Preparação do ambiente de aplicação da pesquisa e configuração da 

ferramenta para postagem dos instrumentos de avaliação. 

Novembro 
Aplicação do questionário para discentes, docentes e colaboradores. 

Acompanhamento da mobilização para o ENADE. 

Dezembro 

Planejamento da Avaliação Institucional da Faculdade Unyleya para o 

próximo ano. 

Análise preliminar do ciclo avaliativo do SINAES. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Faculdade Unyleya possui um modelo de gestão orientado a dados, valorizado, 

portanto, os processos avaliativos. A cada ano, novas fontes de dados são 

incorporadas, assim como novas ferramentas de análise. A CPA funciona de forma 

autônoma e isenta. As recomendações feitas são bem recebidas pela Direção e 

atendidas sempre que possível.  

O ano de 2021 trouxe muitas mudanças acadêmicas e administrativas, cujos frutos 

já serão colhidos ainda no primeiro semestre de 2022. Essas ações evidenciam a 

agilidade nas respostas às avaliações ao longo do ano, e não existem apenas para 

fins regulatórios. São, de fato, fonte contínua de melhorias e inovação, incorporando 

ao questionário obrigatório outras fontes de dados, tais como resultados de visita in 

loco, acompanhamento de egressos, resultados do ENADE e registros de ouvidoria. 

Para o próximo ciclo avaliativo, novas fontes de dados já existentes serão 

incorporadas na consolidação desse relatório, a saber: detalhamento do questionário 

de avaliação de disciplinas, questionário sociocultural de ingressantes e questionários 

de avaliação dos cursos de pós-graduação. 

Entende-se que a avaliação já faz parte da cultura organizacional e que os 

resultados são visíveis no dia a dia da comunidade acadêmica. É importante, no 

entanto, manter a assiduidade e regularidade nas atividades da CPA para que a 

avaliação seja sempre indissociável dos processos de gestão. 

 



   

 

APÊNDICE A – RESULTADO DAS AVALIAÇÕES 

DISCENTES POR CURSO 

CURSO LINK 

Administração https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-wcY1YH4xuhuqylXYSxHBhw_3D_3D/ 

Banco de Dados https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-gy0u9na5gwed6gYOvvsqpQ_3D_3D/ 

Ciências Contábeis https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-IR6n0_2BiU_2B4Ipp7zy1ux5QA_3D_3D/ 

Complementação 
Pedagógica 

https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-JfAIzTY8AqrM9ippQnjjiw_3D_3D/ 

Formação 
Pedagógica em 
História 

https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-3_2FYN9R19wJLrpY_2B4h66cVw_3D_3D/ 

Formação 
Pedagógica em 
Letras: Língua 
Portuguesa 

https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-Pt5EvDg7YuENLCxftVoE5g_3D_3D/ 

Gestão Ambiental 
https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-
sfG_2B5a_2BwPLdrgwqpZd9SWA_3D_3D/ 

Gestão de Recursos 
Humanos 

https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-UiC_2FilKLSwCqWkuygpJnFw_3D_3D/ 

Gestão Hospitalar https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-jdEYbL_2Fod1jh4WAa8WnBjQ_3D_3D/ 

Gestão Pública https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-GHEF3kfL2rbMzNk9fRoeaw_3D_3D/ 

História https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-KOVfFVcwIlCdSi4AhDgOtQ_3D_3D/ 

Letras - Língua 
Portuguesa 

https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-_2FzmsSb1YwYBvuUqDGy7s9Q_3D_3D/ 

Logística https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-qd8yYOfRZVmBiz4N7VGNSA_3D_3D/ 

Marketing https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-MgGGty_2FnqyWGABkjB5imkQ_3D_3D/ 

Pedagogia https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-i_2BHUaO17DIL8sIrHnesWBg_3D_3D/ 

Redes de 
Computadores 

https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-iJH1VjEIcl5uUwYN9Gb_2BJA_3D_3D/ 

Segurança do 
Trabalho 

https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-gILIPmz7tpFzz8491rR2Hg_3D_3D/ 

Segurança Pública https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-N6o03K25T2F0_2FLgG4Vt4Yw_3D_3D/ 

 

DOCENTES: https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-kSUc19SmxXqJeg1j5sBD_2Bw_3D_3D/ 

ADMINISTRATIVOS: https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-OWnEhzxNq5fmwCr2nys2Rw_3D_3D/ 

EGRESSOS: https://pt.surveymonkey.com/stories/SM-g9d3NW56xJyhWPCvmWJ1zw_3D_3D/ 

 

 



 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B - FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 



Avaliação Institucional 2021 – DiscentesAvaliação Institucional 2021 – Discentes
Seja bem-vindo!

Prezado(a) Estudante,

A Faculdade Unyleya entende que uma formação de qualidade é resultado do
compromisso de toda comunidade acadêmica: estudantes, professores,
colaboradores administrativos e egressos.
Nesse sentido, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) convida você a participar
do processo de Avaliação Institucional. 

O objetivo desta avaliação é possibilitar o aperfeiçoamento das práticas
institucionais e pedagógicas, na busca da melhoria contínua da qualidade do
processo educacional. 

A sua participação é fundamental!  A sua participação é fundamental!  Contamos com você!Contamos com você!

Atenciosamente,

Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
Faculdade Unyleya



Avaliação Institucional 2021 – DiscentesAvaliação Institucional 2021 – Discentes
A Faculdade UnyleyaA Faculdade Unyleya
Na primeira etapa, você vai avaliar a instituição Faculdade Unyleya.
Dê uma nota de 1 a 5 para cada item a seguir, de acordo com o seu grau de
satisfação, considerando 55  totalmentetotalmente s satisfeitoatisfeito e 11 totalmentetotalmente insatisfeito insatisfeito.

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O processo de
Avaliação
Institucional.

As melhorias
resultantes do
processo de
Avaliação
Institucional

A periodicidade
anual da
aplicação do
questionário.

A divulgação
dos resultados.

* 1. A Avaliação InstitucionalA Avaliação Institucional 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O
relacionamento
da instituição
com os
estudantes.

O foco dos cursos
na
empregabilidade.

A utilização de
metodologias de
ensino
inovadoras.

A gestão das
tecnologias de
informação e
comunicação.

O fortalecimento
dos valores
éticos.

* 2. A Missão da Faculdade Unyleya constante no PDI e abaixo descrita.A Missão da Faculdade Unyleya constante no PDI e abaixo descrita.
"A Faculdade Unyleya tem por missão o oferecimento de cursos de educação superior a distância, que primam pelo

enfoque de seus estudantes, em uma perspectiva de transformação e integração social, por meio do desenvolvimento

de competências técnicas, cognitivas e socioemocionais que resultem em empregabilidade e ascensão profissional.

A IES está em sintonia com as tendências do mundo do trabalho, investindo em inovações curriculares, metodológicas,

de gestão e das tecnologias da informação e comunicação, bem como no fortalecimento dos valores éticos." 

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

Belo Monte

Outubro Rosa

Novembro Azul

Rodas de
Conversa

Palestras
abertas à
comunidade
(Youtube)

* 3. Relevância dos projetos de responsabilidade social da Faculdade Unyleya.Relevância dos projetos de responsabilidade social da Faculdade Unyleya.



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O acolhimento
ao ingressante

O Apoio
Psicopedagógico

A
Coordenação de
Curso.

O Financeiro.

A Ouvidoria.

A renovação de
matrícula.

A Secretaria
Geral de Alunos.

O Serviço de
Atenção ao
Aluno (SAA).

O Suporte ao
Portal do Aluno

A sua satisfação
geral com a
organização da
gestão
institucional

* 4. A organização da gestão institucionalA organização da gestão institucional 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O Portal do
Aluno.

O site
institucional.

Os canais de
comunicação
institucional.

A divulgação de
eventos
acadêmicos.

O sistema de
ocorrências
(SAA)

* 5. A comunicação com a comunidade acadêmica.A comunicação com a comunidade acadêmica. 



Avaliação Institucional 2021 – DiscentesAvaliação Institucional 2021 – Discentes
O seu curso.O seu curso.

Agora você vai avaliar o seu curso.
Dê uma nota de 1 a 5 para cada item a seguir, de acordo com o seu grau de
satisfação, considerando 55 totalmente satisfeito totalmente satisfeito e 11 totalmente insatisfeitototalmente insatisfeito.

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

As competências
(conhecimentos,
habilidades,
atitudes e
valores) a serem
desenvolvidas
pelos
estudantes.

O perfil
planejado para o
egresso do curso

O alinhamento
da proposta do
curso com o
mercado de
trabalho.

Os planos de
ensino das
disciplinas.

O elenco das
Atividades
Complementares
possíveis.

* 6. O projeto pedagógico do seu curso.O projeto pedagógico do seu curso. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

As disciplinas
que compõem a
matriz curricular.

A organização da
matriz curricular
(disciplinas,
atividades
complementares,
estágio, TCC...)

A adequação da
matriz curricular
ao mercado
profissional.

A integração
entre o corpo
docente e a
coordenação do
curso.

A sua satisfação
geral com a
estrutura do
curso.

* 7. A estrutura do seu curso.A estrutura do seu curso. 

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

Os livros
didáticos.

Os conteúdos
interativos.

As videoaulas

A sua satisfação
geral com o
material
didático.

* 8. O material didático (livro didático, conteúdo interativo e videoaulas).O material didático (livro didático, conteúdo interativo e videoaulas). 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O planejamento.

O
acompanhamento.

O lançamento das
horas atribuídas.

As Semanas
Acadêmicas
realizadas.

A emissão dos
certificados das
palestras.

O Clube do Livro

A Iniciação
Científica

As atividades de
extensão.

* 9. As atividades complementares.As atividades complementares. 

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A interação com
a coordenação
do curso.

O
desenvolvimento
de competências
profissionais.

A relevância dos
conteúdos
abordados.

A adequação das
avaliações.

A sua satisfação
geral com
as disciplinas de
AAP.

* 10. As disciplinas de AAPAs disciplinas de AAP 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A articulação
entre as
avaliações e os
conteúdos das
disciplinas.

A clareza dos
enunciados das
questões.

A relação entre
o conteúdo
ministrado e o
grau de
dificuldade das
avaliações.

As propostas de
fóruns
temáticos nas
disciplinas

A clareza
quanto aos
critérios de
correção das
questões
discursivas e
fóruns
temáticos.

A relevância das
avaliações para
o seu processo
de
aprendizagem.

* 11. As avaliações da aprendizagem.As avaliações da aprendizagem. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O
acompanhamento
das atividades
pedagógicas.

A valorização das
experiências e
saberes trazidos
pelos estudantes.

A interação nos
fóruns temáticos.

A disponibilidade
para
esclarecimentos
de dúvidas.

O padrão de
correção das
avaliações
discursivas

A sua satisfação
geral com o corpo
docente.

* 12. Os professores no exercício da tutoria das disciplinas do seu curso.Os professores no exercício da tutoria das disciplinas do seu curso. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O
acompanhamento
das atividades
pedagógicas.

A atuação nas
salas de AAP

A agilidade na
resposta das
ocorrências.

A efetividade na
resolução de
problemas.

O atendimento
das demandas
individuais.

A sua satisfação
geral com a
coordenação.

* 13. A coordenação do seu curso.A coordenação do seu curso. 

* 14. Selecione o seu curso:Selecione o seu curso: 



Avaliação Institucional 2021 – DiscentesAvaliação Institucional 2021 – Discentes
Licenciaturas

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A relevância
para formação
prática dos
professores.

Metodologia da
disciplina.

A adequação
das atividades
avaliativas

A preparação de
profissionais
para os desafios
das tecnologias
na educação
básica.

A sua satisfação
geral com as
disciplinas.

* 15. As disciplinas de Projetos e Práticas (somente se aplica aos cursos deAs disciplinas de Projetos e Práticas (somente se aplica aos cursos de
Licenciatura)Licenciatura) 



Avaliação Institucional 2021 – DiscentesAvaliação Institucional 2021 – Discentes
Licenciaturas e Bacharelados

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O planejamento e
acompanhamento.

A agilidade na
resposta das
ocorrências.

A atuação da
tutoria nas salas
de estágio.

A rede de
convênios para
estágios em seu
polo.

As adaptações
necessárias ao
isolamento social 
durante a
pandemia.

A sua satisfação
geral com as
atividades de
estágio.

* 16. As atividades de estágio (somente se aplica aos cursos de bacharelado eAs atividades de estágio (somente se aplica aos cursos de bacharelado e
licenciatura).licenciatura). 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O material
disponibilizado
para orientação
do TCC.

O manual de TCC.

O ambiente de
orientação na
nuvem
(OneDrive).

A Biblioteca
Virtual para a
pesquisa.

A orientação do
desenvolvimento
pelo professor.

O
acompanhamento
pelo professor até
a versão final.

A contribuição do
TCC para a sua
área de formação.

A sua satisfação
geral com a
disciplina de TCC.

* 17. O Trabalho de Conclusão de Curso (somente se aplica aos cursos deO Trabalho de Conclusão de Curso (somente se aplica aos cursos de
bacharelado e licenciatura).bacharelado e licenciatura). 



Avaliação Institucional 2021 – DiscentesAvaliação Institucional 2021 – Discentes
Os recusos físicos e digitaisOs recusos físicos e digitais

Vamos avaliar agora os recursos físicos e digitais disponibilizados para você.
Dê uma nota de 1 a 5 para cada item a seguir, de acordo com o seu grau de
satisfação, considerando 55 ttotalmente satisfeitootalmente satisfeito e 11 totalmente insatisfeito.totalmente insatisfeito.

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O Portal do
Aluno.

O aplicativo
para
dispositivos
móveis
(celular).

A  Biblioteca
Virtual.

O ambiente de
provas online.

O acesso
gratuito ao
pacote Office da
Microsoft

As salas Teams

A sua satisfação
geral com as
tecnologias
utilizadas no
seu curso.

* 18. As tecnologias de apoio a aprendizagem utilizadas em seu curso.As tecnologias de apoio a aprendizagem utilizadas em seu curso. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A visibilidade
das informações
sobre as
atividades
online (data,
formas de
participação,
tema etc.).

As condições de
acessibilidade.

A facilidade de
navegação.

O acesso ao
Livro Didático.

O acesso à Sala
Teams

A sua satisfação
geral com as
salas de aula
virtuais.

* 19. As salas de aula virtuais.As salas de aula virtuais. 

* 20. Selecione o seu poloSelecione o seu polo 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A organização
do espaço físico.

A conservação
das instalações.

A
acessibilidade.

A secretaria do
Polo.

A sua satisfação
geral com o polo
presencial.

* 21. O polo de apoio presencial.O polo de apoio presencial. 



Avaliação Institucional 2021 – DiscentesAvaliação Institucional 2021 – Discentes
Autoavaliação

Para finalizar, faça a autoavaliação considerando a sua dedicação em 2021.
Dê uma nota de 1 a 5 para cada item a seguir, de acordo com o seu grau de
satisfação, considerando 55  totalmente satisfeitototalmente satisfeito e 11 totalmente insatisfeito.totalmente insatisfeito.

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O dominio das
ferramentas
digitais.

O conhecimento
do Portal do
Aluno.

O tempo de
dedicação aos
estudos.

A leitura da
bibliografia
indicada.

A participação
nos fóruns
temáticos das
disciplinas.

A participação
nos eventos
acadêmicos
(semanas
acadêmicas,
clube do livro,
iniciação
científica etc.)

O desempenho
nas avaliações.

* 22. A sua autoavaliação.A sua autoavaliação. 



* 23. Selecione o item que melhor identifica a sua dedicação semanal aosSelecione o item que melhor identifica a sua dedicação semanal aos
estudos.estudos. 

Entre uma e duas horas semanais.

Entre 3 e 7 horas semanais.

Entre 7 e 14 horas semanais.

Entre 14 e 21 horas semanais.

Entre 21 e 30 horas semanais.

Entre 30 e 40 horas semanais.

Mais de 40 horas semanais.

24. Agora você pode dar o seu recado! Agora você pode dar o seu recado! Elogios e sugestões também são muitoElogios e sugestões também são muito
bem-vindos.bem-vindos.
Lembre-se: A CPA quer ouvir você!Lembre-se: A CPA quer ouvir você! 



Avaliação Institucional 2021 – DocentesAvaliação Institucional 2021 – Docentes
Seja bem-vindo!
Prezado(a) Docente,

A Faculdade Unyleya entende que uma formação de qualidade é resultado do
compromisso de toda comunidade acadêmica: estudantes, professores,
colaboradores administrativos e egressos.
Nesse sentido, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) convida você a participar
do processo de Avaliação Institucional. 

O objetivo desta avaliação é possibilitar o aperfeiçoamento das práticas
institucionais e pedagógicas, na busca da melhoria contínua da qualidade do
processo educacional. 

A sua participação é fundamental! Contamos com você!A sua participação é fundamental! Contamos com você!

Atenciosamente,

Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
Faculdade Unyleya



Avaliação Institucional 2021 – DocentesAvaliação Institucional 2021 – Docentes
A Faculdade UnyleyaA Faculdade Unyleya
Na primeira etapa, você vai avaliar a instituição Faculdade Unyleya. 
Dê uma nota de 1 a 5 para cada item a seguir, de acordo com o seu grau de
satisfação, considerando 5 totalmente satisfeito5 totalmente satisfeito e 1 totalmente insatisfeito1 totalmente insatisfeito.

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O processo de Avaliação
Institucional.

As melhorias resultantes
do processo
de Avaliação Institucional.

A periodicidade anual da
aplicação do questionário.

A divulgação dos
resultados.

* 1. A Avaliação InstitucionalA Avaliação Institucional 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O relacionamento
da instituição com
os estudantes.

O foco dos cursos
na
empregabilidade.

A utilização de
metodologias de
ensino inovadoras.

A gestão das
tecnologias de
informação e
comunicação.

O
fortalecimento dos
valores éticos.

* 2. A Missão da Faculdade Unyleya constante no PDI e abaixo descrita.A Missão da Faculdade Unyleya constante no PDI e abaixo descrita.
"A Faculdade Unyleya tem por missão o oferecimento de cursos de educação
superior a distância, que primam pelo enfoque de seus estudantes, em uma
perspectiva de transformação e integração social, por meio do
desenvolvimento de competências técnicas, cognitivas e socioemocionais que
resultem em empregabilidade e ascensão profissional. A IES está em sintonia
com as tendências do mundo do trabalho, investindo em inovações
curriculares, metodológicas, de gestão e das tecnologias da informação e
comunicação, bem como no fortalecimento dos valores éticos." 

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

Belo Monte.

Outubro Rosa.

Novembro Azul.

Rodas de Conversa.

Palestras abertas
à comunidade (Youtube).

* 3. Relevância dos projetos de responsabilidade social da Faculdade Unyleya.Relevância dos projetos de responsabilidade social da Faculdade Unyleya.



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O Portal do
Aluno.

O site
institucional.

Os canais de
comunicação
institucional.

A divulgação de
eventos
acadêmicos.

O sistema de
ocorrências
(SAA).

Os grupos de e-
mail.

* 4. A comunicação com a comunidade acadêmica.A comunicação com a comunidade acadêmica. 

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O organograma
da Faculdade
Unyleya.

O aplicativo Meu
RH (dispositivos
móveis).

Os canais de
comunicação
interna.

As políticas
institucionais
para ensino,
pesquisa e
extensão.

* 5. A estrutura administrativa da Faculdade Unyleya.A estrutura administrativa da Faculdade Unyleya. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A divulgação.

A clareza nas
atribuições de
cada função.

A comunicação
entre os setores
da IES.

A adequação
para integração
entre os setores.

* 6. O organograma institucional.O organograma institucional. 

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/

Não sei
opinar

O Serviço de Atenção
ao Aluno (SAA).

O
Apoio Psicopedagógico.

A Coordenação
de Curso.

A Supervisão de
Tutoria.

A Coordenação Geral.

A Coordenação de
Avaliação.

A Direção Acadêmica.

A área de Recursos
Humanos.

A sua satisfação geral
com a organização
da gestão institucional.

7. A organização da gestão institucional.A organização da gestão institucional. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A capacidade de
gestão
acadêmica e
administrativa.

A valorização
das experiências
e saberes
trazidos pelos
docentes.

A agilidade na
resolução de
problemas.

A utilização de
práticas
inovadoras.

* 8. A Direção Acadêmica de graduação.A Direção Acadêmica de graduação. 

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A orientação e
acompanhamento
das atividades
pedagógicas.

A valorização das
experiências e
saberes trazidos
pelos docentes.

A disponibilidade
para
esclarecimentos
de dúvidas.

A efetividade na
solução de
problemas.

* 9. A Coordenação Geral dos cursos.A Coordenação Geral dos cursos. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A orientação e
acompanhamento
das atividades
pedagógicas.

A valorização das
experiências e
saberes trazidos
pelos docentes.

A disponibilidade
para
esclarecimentos
de dúvidas.

A efetividade na
solução de
problemas.

* 10. A Supervisão de Tutoria.A Supervisão de Tutoria. 

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A orientação e
acompanhamento
das atividades
pedagógicas.

A valorização das
experiências e
saberes trazidos
pelos docentes.

A disponibilidade
para
esclarecimentos
de dúvidas.

A efetividade na
solução de
problemas.

* 11. A Coordenação de Avaliação.A Coordenação de Avaliação. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O estímulo a
educação
continuada e
qualificação
profissional.

O incentivo a
melhoria da
qualidade de
vida e adoção de
hábitos
saudáveis.

O clima
organizacional.

Remuneração e
benefícios.

O apoio durante
o período de
trabalho
remoto.

* 12. As políticas de pessoal adotadas na Faculdade Unyleya.As políticas de pessoal adotadas na Faculdade Unyleya. 



Avaliação Institucional 2021 – DocentesAvaliação Institucional 2021 – Docentes
Os recursos pedagógicos.Os recursos pedagógicos.
Vamos avaliar agora os recursos pedagógicos no seu curso.Vamos avaliar agora os recursos pedagógicos no seu curso.
Dê uma nota de 1 a 5 para cada item a seguir, de acordo com o seu grau deDê uma nota de 1 a 5 para cada item a seguir, de acordo com o seu grau de
satisfação, considerando satisfação, considerando 5 totalmente satisfeito5 totalmente satisfeito e e 1 totalmente insatisfeito. 1 totalmente insatisfeito.

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

Os livros didáticos.

Os conteúdos
interativos.

As videoaulas.

Os planos de
ensino
apresentados nas
disciplinas. 

Os itens de
avaliação.

A sua
satisfação geral
com
o material didático.

* 13. O material didático (livro didático, conteúdo dos circuitos e videoaulas).O material didático (livro didático, conteúdo dos circuitos e videoaulas). 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O planejamento.

O
acompanhamento.

As semanas
acadêmicas.

A emissão dos
certificados das
palestras dos
participantes.

O programa
de Iniciação
Científica e
Pesquisa.

As atividades de
extensão.

* 14. As atividades complementares institucionais.As atividades complementares institucionais. 

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A articulação
entre as
avaliações e os
conteúdos das
disciplinas.

A clareza dos
enunciados das
questões.

A relação entre o
aprofundamento
dos conteúdos e
o grau de
dificuldade das
provas.

A relevância das
avaliações para
o processo de
aprendizagem.

* 15. As avaliações da aprendizagem.As avaliações da aprendizagem. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A visibilidade
das informações
sobre as
atividades
online (data,
formas de
participação,
tema etc.).

As condições de
acessibilidade.

A facilidade de
navegação.

O acesso ao
livro didático.

O acesso à sala
Teams.

A sua
satisfação geral
com as salas de
aula virtuais.

* 16. As salas de aula virtuais.As salas de aula virtuais. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O Portal do Aluno

A visão do Portal
disponível para o
docente.

Os mecanismos para
gestão das salas de aula
virtuais.

A Biblioteca Virtual.

O ambiente de correção
das provas on-line.

O acesso gratuito ao
pacote Office da
Microsoft.

As salas Teams.

A sua satisfação geral
com
as tecnologias utilizadas
no seu curso.

* 17. As tecnologias de apoio a aprendizagem utilizadas no seu curso.As tecnologias de apoio a aprendizagem utilizadas no seu curso. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A organização
do espaço físico.

As instalações
(qualidade,
acessibilidade,
conservação
etc.).

Os
equipamentos
de informática e
acesso à
Internet.

A conservação e
limpeza das
instalações.

A sua satisfação
geral com a
infraestrutura
do espaço físico
destinado às
atividades de
EaD.

* 18. A infraestrutura do espaço físico destinado às atividades de EaD.A infraestrutura do espaço físico destinado às atividades de EaD. 



Avaliação Institucional 2021 – DocentesAvaliação Institucional 2021 – Docentes
AutoavaliaçãoAutoavaliação
Para finalizar, faça a autoavaliação, considerando a sua dedicação em 2021.Para finalizar, faça a autoavaliação, considerando a sua dedicação em 2021.
Dê uma nota de 1 a 5 para cada item a seguir, de acordo com o seu grauDê uma nota de 1 a 5 para cada item a seguir, de acordo com o seu grau
de de satisfação, considerando satisfação, considerando 5 totalmente satisfeito 5 totalmente satisfeito e e 1 totalmente insatisfeito.1 totalmente insatisfeito.

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A participação
nas reuniões
acadêmicas.

A integração
com os membros
da equipe
pedagógica.

A contribuição
para o
desenvolvimento
de práticas
inovadoras

A produção de
material didático
(questões,
vídeos, livro
didático etc.).

* 19. A sua participação no desenvolvimento dos cursos.A sua participação no desenvolvimento dos cursos. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O
relacionamento
com equipe.

O estímulo ao
exercício da
criatividade.

O
reconhecimento
de suas
competências.

As
oportunidades
de progressão
profissional.

A sua satisfação
geral no
trabalho.

* 20. A sua satisfação no trabalho.A sua satisfação no trabalho. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O tempo de
resposta ao
aluno na sala de
aula virtual.

O domínio das
ferramenas
digitais.

A atuação nos
fóruns
temáticos das
disciplinas.

A acuidade nas
correções das
avaliações
discursivas.

O domínio dos
recursos e
processos de
ensino-
aprendizagem
adotados na
Faculdade
Unyleya.

A participação
nos eventos
acadêmicos.

* 21. A sua autoavaliação no exercício da tutoria.A sua autoavaliação no exercício da tutoria. 

22. Agora você pode dar o seu recado! Elogios e sugestões também são muitoAgora você pode dar o seu recado! Elogios e sugestões também são muito
bem-vindos.bem-vindos.
Lembre-se: A CPA quer ouvir você!Lembre-se: A CPA quer ouvir você! 



Avaliação Institucional 2021 – AdministrativosAvaliação Institucional 2021 – Administrativos
Seja bem-vindo!
Prezado(a) Colaborador(a).

A Faculdade Unyleya entende que uma formação de qualidade é resultado
do compromisso de toda comunidade acadêmica: estudantes,
professores, colaboradores administrativos e egresos.
Nesse sentido, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) convida você a
participar do processo de Avaliação Institucional.
O objetivo desta avaliação é possibilitar o aperfeiçoamento das
práticas institucionais e pedagógicas, na busca da melhoria contínua da
qualidade do processo educacional.

A sua participação é fundamental!A sua participação é fundamental!
Contamos com você!Contamos com você!

Atenciosamente,

Comissão Própria de Avaliação (CPA)
Faculdade Unyleya



Avaliação Institucional 2021 – AdministrativosAvaliação Institucional 2021 – Administrativos
A Faculdade UnyleyaA Faculdade Unyleya
Na primeira etapa, você vai avaliar a instituição Faculdade Unyleya.Na primeira etapa, você vai avaliar a instituição Faculdade Unyleya.
Dê uma nota de 1 a 5 para cada item a seguir, de acordo com o seu grau deDê uma nota de 1 a 5 para cada item a seguir, de acordo com o seu grau de
satisfação, considerando satisfação, considerando 5 totalmente satisfeito5 totalmente satisfeito e  e 1 totalmente insatisfeito1 totalmente insatisfeito..

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O processo de Avaliação
Institucional.

As melhorias resultantes
do processo
de Avaliação Institucional.

A periodicidade anual da
aplicação do questionário.

A divulgação dos
resultados.

* 1. A Avaliação InstitucionalA Avaliação Institucional 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O
relacionamento
personalizado da
instituição com
os estudantes.

O foco dos cursos
na
empregabilidade.

A utilização de
metodologias de
ensino
inovadoras.

A gestão das
tecnologias de
informação e
comunicação.

O fortalecimento
dos valores
éticos.

* 2. A Missão da Faculdade Unyleya constante no PDI e abaixo descrita.A Missão da Faculdade Unyleya constante no PDI e abaixo descrita.
"A Faculdade Unyleya tem por missão o oferecimento de cursos de educação
superior a distância, que primam pelo enfoque de seus estudantes, em uma
perspectiva de transformação e integração social, por meio do
desenvolvimento de competências técnicas, cognitivas e socioemocionais que
resultem em empregabilidade e ascensão profissional.
A IES está em sintonia com as tendências do mundo do trabalho, investindo em
inovações curriculares, metodológicas, de gestão e das tecnologias da
informação e comunicação, bem como no fortalecimento dos valores éticos." 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

Belo Monte.

Outrubro Rosa

Novembro Azul.

Palestras
abertas á
comunidade
(Youtube)

Roda de
Conversa.

* 3. Relevância dos projetos de responsabilidade social da Faculdade Unyleya.Relevância dos projetos de responsabilidade social da Faculdade Unyleya.

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O site
institucional.

Os canais de
comunicação
institucional.

A divulgação de
eventos
acadêmicos.

O sistema de
ocorrências
(SAA).

Os grupos de e-
mail.

* 4. A comunicação com a comunidade acadêmica.A comunicação com a comunidade acadêmica. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

Os
sistemas administrativos.

As interações pelo Jira.

A interação com os polos.

O suporte da área de
Tecnologia da Informação
(TI).

Os canais de
comunicação interna.

A interação com a área de
Recursos Humanos.

O aplicativo Meu RH
(dispositivos móveis).

A sua satisfação geral
com a estrutura
administrativa.

* 5. A estrutura administrativa da Faculdade Unyleya.A estrutura administrativa da Faculdade Unyleya. 

 1 2 3 4 5
Não conheço/
Não sei opinar

A divulgação.

A clareza nas
atribuições de
cada função.

A comunicação
entre os setores
da IES.

A adequação
para integração
entre os setores.

* 6. O organograma institucional.O organograma institucional. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A capacidade de
gestão
acadêmica e
administrativa.

A valorização
das experiências
e saberes
trazidos pelos
colaboradores.

A agilidade na
resolução de
problemas.

A utilização de
práticas
inovadoras.

* 7. A direção da sua área da atuação.A direção da sua área da atuação. 

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A capacidade de
gestão
acadêmica e
administrativa.

A valorização
das experiências
e saberes
trazidos pelos
colaboradores.

A agilidade na
resolução de
problemas.

A utilização de
práticas
inovadoras.

* 8. O gestor imediato da sua área.O gestor imediato da sua área. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

Estímulo a
educação
continuada e
qualificação
profissional.

Incentivo a
melhoria da
qualidade de
vida e adoção de
hábitos
saudáveis.

Clima
organizacional.

Remuneração e
benefícios.

O apoio durante
o período de
trabalho
remoto.

* 9. As políticas de pessoal adotadas na Faculdade Unyleya.As políticas de pessoal adotadas na Faculdade Unyleya. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

A organização do
espaço físico.

As instalações
(qualidade,
acessibilidade,
conservação etc.).

Os equipamentos
de informática e
acesso à Internet.

A conservação e
limpeza das
instalações.

A sua
satisfação geral
com
a infraestrutura do
espaço físico.

* 10. A infraestrutura do espaço físico.A infraestrutura do espaço físico. 



Avaliação Institucional 2021 – AdministrativosAvaliação Institucional 2021 – Administrativos
AutoavaliaçãoAutoavaliação
Para finalizar, faça a sua autoavaliação considerando a sua dedicação em 2021.Para finalizar, faça a sua autoavaliação considerando a sua dedicação em 2021.
Dê uma nota de 1 a 5 para cada item a seguir, de acordo com o seu grau deDê uma nota de 1 a 5 para cada item a seguir, de acordo com o seu grau de
satisfação, considerando satisfação, considerando 5 totalmente satisfeito5 totalmente satisfeito e  e 1 totalmente insatisfeito1 totalmente insatisfeito..

 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O
relacionamento
com equipe.

O estímulo ao
exercício da
criatividade.

O
reconhecimento
de suas
competências.

As
oportunidades
de progressão
profissional.

As
oportunidades
de educação
continuada
(bolsa de
estudos).

A sua satisfação
geral no
trabalho.

* 11. A sua satisfação no trabalho.A sua satisfação no trabalho. 



 
1 2 3 4 5

Não
conheço/Não

sei opinar

O tempo de
resposta de
ocorrências e/ou
solicitações.

O domínio das
ferramentas
digitais.

A assertividade
na solução dos
problemas.

O domínio dos
recursos e
processos
institucionais.

O
seu compromisso
com a evolução
profissional.

* 12. A sua autoavaliação.A sua autoavaliação. 

13. Agora você pode dar o seu recado! Elogios e sugestões também são muitoAgora você pode dar o seu recado! Elogios e sugestões também são muito
bem-vindos.bem-vindos.
Lembre-se: A CPA quer ouvir você!Lembre-se: A CPA quer ouvir você! 



Avaliação Institucional 2021  - Egressos da Graduação daAvaliação Institucional 2021  - Egressos da Graduação da
Faculdade UnyleyaFaculdade Unyleya
Seja bem-vindo!Seja bem-vindo!

Prezado(a) Egresso,

A Faculdade Unyleya entende que uma formação de qualidade é resultado do
compromisso de toda comunidade acadêmica: estudantes, professores,
colaboradores administrativos e egressos.
Nesse sentido, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) convida você a participar
do processo de Avaliação Institucional.

O objetivo desta avaliação é possibilitar o aperfeiçoamento das práticas
institucionais e pedagógicas, na busca da melhoria contínua da qualidade do
processo educacional.

A sua participação é fundamental! Contamos com você!

Atenciosamente,

Comissão Própria de Avaliação (CPA)
Faculdade Unyleya



Avaliação Institucional 2021  - Egressos da Graduação daAvaliação Institucional 2021  - Egressos da Graduação da
Faculdade UnyleyaFaculdade Unyleya

* 1. Qual foi o seu curso de graduação na Faculdade Unyleya? 

    

* 2. Em que ano você concluiu o curso? 

2017 2018 2019 2020 2021

 

* 3. Foi seu primeiro curso de graduação? 

Sim Não

 

* 4. Você estava empregado ao iniciar o curso de graduação? 

Sim, na área da minha graduação Sim, em área diferente da minha graduação

Não

 

* 5. Você está empregado atualmente? 

Sim, na área da minha graduação Sim, em área diferente da minha graduação

Não

 

* 6. Você foi promovido(a), teve aumento de salário ou encontrou novas
oportunidades de emprego após a graduação? 

Sim Não



Avaliação Institucional 2021  - Egressos da Graduação daAvaliação Institucional 2021  - Egressos da Graduação da
Faculdade UnyleyaFaculdade Unyleya

7. Qual o seu cargo antes da graduação? 

8. Qual o seu cargo após a graduação? 

* 9. Dentre as possibilidades abaixo, marque até três atividadesaté três atividades que você
pretenda realizar nos próximos dois anos: 

Outra Graduação

Pós-graduação lato sensu

(especialização)

Mestrado/Doutorado

Curso de Idiomas

Cursos Livres

Intercâmbio

Curso Técnico

Não sei

* 10. Qual é o seu nível de proficiência na língua inglesa? 

Nenhum

Básico

Intermediário

Avançado

Fluente

Gostaria de fazer um

teste

Não sei

 

* 11. Você gostaria de aprimorar seus conhecimentos de inglês? 

Sim Não



* 12. Caso você esteja matriculado em um curso de inglês atualmente, qual a
faixa de preço da mensalidade de seu curso? 

até R$ 100,00

de R$ 100,00 a R$ 150,00

de R$ 150,00 a R$ 200,00

mais de R$200,00

Não estou matriculado

 

* 13. Você acompanha o site da Unyleya, acessando o material de estudo
(artigos, cursos, Revista Eletrônica etc.), disponível gratuitamente? 

Sim Não

    

* 14. Como egresso de um de nossos cursos de graduação, numa escala de 1 a
5, consideranto 5 totalmente satisfeito e 1 totalmente insatisfeito, qual o seu
grau de satisfação geral em relação à Faculdade Unyleya? 

1 2 3 4 5

 

15. Você já indicou a Faculdade Unyleya para alguém? 

Sim Não

Nem um pouco provável Extremamente provável

16. Qual é a probabilidade de você recomendar a Faculdade Unyleya a um(a)
amigo(a) ou colega? 

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

 

17. Você tem interesse em dar um depoimento da sua experiência como aluno,
na segunda fase da pesquisa? 

Sim Não

18. Agora você pode dar o seu recado! Elogios e sugestões também são muito
bem-vindos! 


