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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

A autoavaliação institucional, um dos instrumentos complementares do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), consiste em um importante momento de reflexão da 

UCAM para analisar as suas ações, avaliar os processos e propor as melhorias necessárias para 

atender melhor a comunidade, por meio do qual é possível subsidiar a tomada de decisões, bem 

como definir prioridades de transformação da trajetória institucional. Possui, portanto, um caráter 

educativo, de melhora institucional e de autorregulação. 

Para fins de operacionalização da dimensão interna da avaliação institucional, a UCAM 

criou a sua CPA, com objetivo de organizar e acompanhar os processos avaliativos, assegurar a 

unidade entre os diversos setores, auxiliar a identificação dos problemas, das potencialidades e das 

ações que devem ser empreendidas, além de promover estratégias de sensibilização da comunidade, 

com vista a consolidar uma cultura de avaliação permanente e efetiva do desenvolvimento 

institucional. 

Para alcançar esse objetivo, a CPA considerou objetivos, estratégias, metodologia, recursos e 

calendário das ações avaliativas. Metas foram delineadas no sentido de realizar uma análise da 

evolução de diferentes indicadores que exprimem o desempenho da UCAM em suas diferentes 

áreas de atuação. 

Nesse sentido, a CPA apresenta o Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional referente 

ao ano base 2019, resultado dos processos de avaliação em suas dimensões interna, externa e de 

reavaliação, em consonância com o SINAES e as orientações constantes na Nota Técnica n. 

INEP/DAES/CONAES n. 65, de 9 de outubro de 2014, que, ao definir o roteiro de apresentação 

do relatório, estabelece que as dimensões da avaliação sejam agrupadas por eixos. 

No âmbito do presente relatório, a CPA buscou se pautar em uma visão analítica das 

informações, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-2020 e 

demais documentos internos norteadores das ações da UCAM. 

Objetiva-se que este Relatório contribua com reflexões e debates que ampliem as fontes e as 

formas de obtenção de dados, além da abordagem analítica e estratégica dos problemas a serem 
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enfrentados por uma instituição centenária, como a nossa. A CPA-UCAM reconhece que este 

trabalho não esgota o processo de autoavaliação da IES, que deve ser perene e articulado com 

outras ações que garantam uma progressão segura e consistente da instituição, que não dependa 

apenas de voluntarismos parciais, mas de ações institucionalizadas. 

 

1.2 Dados da instituição 

1.2.1 Corpo dirigente 

Reitor: Candido Antonio José Francisco Mendes de Almeida 

Vice-Reitora: Maria Isabel Mendes de Almeida 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa: Maria Isabel Mendes de Almeida 

Pró-Reitor de Educação à Distância: Luiz Fernando Mendes de Almeida  

Pró-Reitora de Cooperação e Convênios Internacionais: Andreya Mendes de Almeida Scherer 

Navarro 

Pró-Reitor Emérito: Alexandre Gazé 

Pró-Reitor Emérito e de Graduação: Sergio Pereira da Silva 

Pró-Reitor Administrativo e Financeiro: Nilson Alves da Costa Júnior 

Pró-Reitor de Projetos Especiais: Paulo Roberto Aguiar 

Pró-Reitor Comunitário: Cristiano Dias Tebaldi 

Pró-Reitor Jurídico: Celso Martins Viana Júnior 

 

1.2.2 Caracterização da IES 

Nome: Universidade Candido Mendes 

Código: 1153 

Endereço: Rua da Assembleia, 10, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-901 

Organização acadêmica: Universidade 

Natureza jurídica: associação, nos termos do art. 53 e seguintes do Código Civil 

Mantenedora: Associação Sociedade Brasileira de Instrução (ASBI) 

Estado: Rio de Janeiro 
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Município-sede: Rio de Janeiro/RJ 

Demais municípios: Araruama/RJ, Campos dos Goytacazes/RJ, Nova Friburgo/RJ e Niterói/RJ. 

 

1.3 Composição da CPA 

Nome Segmento que 
representa 

Campus Início do 
mandato 

Adriano Corrêa de Sousa Corpo docente Centro 05/04/2018 
João Batista da Silva Corpo de 

coordenadores 
Campos dos Goytacazes 17/12/2015 

José Carlos Oliveira dos 
Santos 

Corpo de diretores Niterói 05/04/2018 

Carlos Alberto Scherer 
Navarro 

Corpo docente Ipanema 05/06/2019 

Valéria Rolim Rangel Corpo administrativo Bangu 05/04/2018 
Ricardo José Santos Corpo discente Ipanema 05/06/2019 
Siddharta Legale Sociedade civil Não se aplica 05/06/2019 

 

Ato de designação da CPA: Portaria n. 15, de 5 de junho de 2019. 

Período de mandato da CPA: Triênio 2018-2021 

 

1.4 Planejamento estratégico de autoavaliação 

Considerando-se a Nota Técnica n. 65 MEC/INEP/DAES/CONAES, de 9 de outubro de 

2014, que ratifica a relevância do processo de autoavaliação e apresenta sugestão de roteiro para a 

elaboração dos relatórios de autoavaliação das Instituições da Educação Superior Brasileiras e, no 

sentido de promover a continuidade do processo na UCAM permeado pelo planejamento, a 

técnica e a fundamentação, a CPA desenvolveu sua proposta de avaliação institucional, seguindo os 

parâmetros do SINAES, constituindo-se em um instrumento de referência para as ações de 

melhorias e desenvolvimento da   IES. 

O processo de autoavaliação conduzido pela CPA da UCAM, ademais, é realizado em 

consonância com o PDI e envolve corpo docente, técnico-administrativo e discente da IES. Os 

dados são obtidos a partir dos documentos oficiais da UCAM, bem como pelos dados que são 

alimentados no Sistema Integrado de Gestão Universitária (SIGU). O processo é consolidado no 
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Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional, cuja finalidade é fomentar a cultura de avaliação 

institucional e subsidiar os processos de avaliação externa. 

A CPA contou com o suporte administrativo da assessoria da Pró-Reitoria Comunitária e 

do Centro de Processamento de Dados (CPD). 

Assim, tornou-se possível definir os objetivos estratégicos da UCAM em sete dimensões 

cujo cumprimento ocorre de acordo com as dimensões dos Instrumentos de Avaliações: I) estrutura 

organizacional; II) organização didático-pedagógica; III) compromisso com a pesquisa e a inovação; 

IV) recursos humanos; V) corpo discente; VI) infraestrutura; e VII) avaliação institucional. A IES 

implementa as ações acadêmico-administrativas baseadas nos resultados do questionário de 

autoavaliação e das avaliações externas. 

 

2 METODOLOGIA 

Este segundo relatório parcial de autoavaliação institucional, referente ao exercício de 2019, 

foi elaborado pela CPA, mediante apoio do Centro de Processamento de Dados (CPD), com esteio 

na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n. 65, de 9 de outubro de 2014, que estabelece o roteiro 

para a autoavaliação das IES. 

Parte dos dados que fundamentam o relatório foram obtidos por meio do Sistema 

Integrado de Gestão Universitária (SIGU), que disponibiliza a todos os segmentos da Casa um 

formulário de autoavaliação. Nesse sentido, durante o ano de 2019, foram consultados: corpo 

discente, corpo docente e corpo técnico-administrativo. 

Referente à avaliação realizada pelo corpo discente, insta salientar que o aluno é 

questionado, no período compreendido entre a primeira prova e a segunda prova do semestre, a 

respeito do desempenho do corpo docente (inclusive da coordenação), dos setores administrativos 

e infraestrutura. Assim, o aluno deve conferir a cada docente um conceito avaliativo, conforme a 

sua opinião (figura 1). O mesmo ocorre em relação à infraestrutura da instituição (figura 2). 

Ademais, o SIGU também informa o número de alunos que participaram, em cada semestre, da 

avaliação. 

Cada pergunta permite uma resposta escalada entre 1 e 5. A CPA adota os seguintes 

critérios de avaliação do questionário: 
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1) Péssimo: quando o indicador configura uma relação crítica no objeto analisado e 

demanda uma solução imediata. É considerada péssima a média entre 1 e 1,99. 

2) Ruim: quando o indicador configura uma relação insuficiente no objeto analisado e 

demanda uma resposta emergencial. É considerada ruim a média entre 2 e 2,99. 

3) Regular: quando o indicador configura uma relação suficiente no objeto analisado e 

demanda uma resposta construtiva. É considerada regular a média entre 3 e 3,99. 

4) Bom: quando o indicador configura uma relação adequada no objeto analisado e 

demanda respostas sugestivas. É considerada boa a média entre 4 e 4,50. 

5) Ótimo: quando o indicador configura uma relação excelente no objeto analisado e não 

demanda respostas. É considerada ótima a média entre 4,50 e 5. 

 

Figura 1: Tela disponibilizada para os alunos / Avaliação Docente 

 
Fonte: SIGU, 2019 

 

Ademais, o aluno deve emitir sua opinião, outrossim, a respeito do serviço da secretaria, da 
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biblioteca, das instalações sanitárias, assim como dos serviços de autoatendimento, conforme 

apresentado na figura 2. 

Figura 2: Tela disponibilizada para os alunos / Avaliação da Infraestrutura 

 
Fonte: SIGU, 2019 
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O EaD também é avaliado por meio de um questionário de autoavaliação específico. Tanto 

o corpo docente quanto as instalações do polo são avaliadas, assim como os coordenadores dos 

cursos, conforme se observa a seguir. 
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A outra parcela dos dados foram obtidos por meio dos diferentes órgãos que fazem parte da 

estrutura da UCAM. A Pró-Reitoria Comunitária, nesse sentido, é um importante órgão para a 

CPA, pois fornece informações a respeito do atendimento aos discentes, assim como de 
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comunicação com a sociedade, visto que administra o canal virtual de atendimento aos discentes, 

edita o Boletim Comunitário e coordena a Semana de Responsabilidade Social. Ademais, a CPA 

requisita informações de outros órgãos, como da Biblioteca Central e dos Diretores das unidades 

acadêmicas e Coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu. 

Trata-se, assim, de uma metodologia quantitativa, em que as informações foram 

sistematizadas diretamente por meio do Sistema Integrado de Gestão Universitária (SIGU). 

 

3 DESENVOLVIMENTO  

3.1 Planejamento e avaliação institucional 

3.1.1 Plano de melhorias da CPA 

O referencial adotado pela UCAM para a construção de estratégias segue a estrutura básica 

dos exercícios habitualmente praticados com este fim, e compreende três etapas estreitamente 

articuladas entre si: I) análise prospectiva; II) planejamento estratégico; e III) programação (ou 

plano operacional). 

A variação das denominações utilizadas, conforme as tendências e os enfoques eleitos em 

relação à ação de planejamento não alteram de modo significativo o encadeamento dessas fases. A 

informação disponível ou que venha a ser gerada e o grau de participação da comunidade 

envolvida diretamente constituem a garantia da eficácia da política de planejamento posta em 

prática. Visto como vontade de racionalizar e sistematizar a formulação de decisões em face do 

futuro, o planejamento representa um processo intelectual permanente de crítica e de escolha de 

prioridades, a partir de referenciais precisos, fundamentados em princípios, conceitos e valores. 

O processo de planejamento estratégico adotado pela UCAM visa assinalar com clareza o 

modo segundo o qual se articulam as suas atividades essenciais. Através da análise das atividades e 

tendências passadas, da avaliação das condições presentes e da previsão das tendências que 

antecipam as demandas futuras, pretende a UCAM definir as suas estratégias e, nelas apoiada, fixar 

o horizonte dos seus objetivos e metas institucionais.  

As principais questões e decisões a serem adotadas foram identificadas, avaliando-se as suas 
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consequências e repercussões sobre a natureza dos serviços e a estrutura organizacional da 

instituição, conforme quadro a seguir.  

 
Tabela 1: Plano de melhorias proposto pela CPA para o ano de 2019. 

Eixo de avaliação Sugestão de melhoria Ações realizadas em 2019 
Eixo 1  
Planejamento e 
avaliação 
institucional 

Acompanhar a avaliação externa dos 
cursos de graduação e analisar as metas e 
propostas de melhoria para os próximos 
três anos, até que participem do 
próximo Ciclo Avaliativo do SINAES. 

Acompanhamento contínuo pela CPA 
dos processos de avaliação externa e 
indicadores acadêmicos, com divulgação 
das informações e dos estudos 
realizados. 

Participação da equipe da CPA como 
estimuladora do projeto de Avaliação 
Institucional. 

Eixo 2 
Desenvolvimento 
institucional 

Aperfeiçoar participação de alunos e 
professores nos projetos de iniciação 
científica. 

Editais de iniciação científica foram 
lançados e grupos de pesquisa foram 
criados, com a participação de alunos e 
professores. 

Eixo 3 
Políticas 
acadêmicas 

Retomar os processos seletivos de 
monitoria. 

Processos seletivos de monitoria foram 
realizados em 2019. 

Eixo 4 
Políticas de gestão 

Maior articulação entre os colaboradores 
nas reuniões de gestão da Instituição.  

Remanejamento de pessoal com objetivo 
de otimizar a prestação de serviço na 
secretaria e aperfeiçoar o funcionamento 
dos processos administrativos.  

Reuniões para levantamento das 
fragilidades e potencialidades na oferta 
de serviços. 

Reuniões que articulam os setores 
financeiro e acadêmico para melhoria do 
planejamento estratégico. 

Melhoria do funcionamento dos 
processos administrativos e acadêmico, 
especificamente qualidade de 
atendimento da Secretaria e 
atendimento a requerimentos. 

Eixo 5 
Infraestrutura 

Aquisição de biblioteca digital. A biblioteca digital Saraiva foi adquirida 
em 2019, assim como a Minha 
Biblioteca, que reúne obras de diferentes 
editoras. 

 
 
3.1.2 Ações de sensibilização quanto a importância da avaliação institucional 

O site da UCAM abriga permanentemente texto explicativo sobre o processo de avaliação 

das IES pelo Ministério da Educação, isto é, o que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), bem como seus principais instrumentos de avaliação: ENADE, CPC e IGC. 
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Nesse sentido, é explicado como a CPA funciona no âmbito do SINAES, conduzindo o 

processo de autoavaliação institucional, sendo um dos instrumentos complementares do SINAES. 

Ademais, sua composição atual é apresentada no referido site, bem como os principais documentos 

produzidos pela CPA são publicizados para a comunidade acadêmica, conforme podemos verificar 

a seguir. 
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3.1.3 Consulta à comunidade acadêmica 

Parte importante do processo de autoavaliação é ouvir o grau de satisfação dos discentes, 

técnico-administrativos e docentes sobre questões essenciais da Universidade. Os três segmentos 

são consultados anualmente a respeito de temas como infraestrutura, serviços, imagem da 

Instituição, comunicação com a sociedade e ações de capacitação. A pesquisa é realizada em 

plataforma própria da UCAM, chamada Sistema Integrado de Gestão Universitária (SIGU) e os 

dados são armazenados e tratados pelo Centro de Processamento de Dados (CPD). A tabela 

apresentada a seguir demonstra a evolução do número e perfil dos participantes da Consulta à 

Comunidade Acadêmica nos últimos quatro anos. 

 

3.1.3.1 Resultado do questionário de avaliação docente 

Os oito tópicos avaliados e suas respectivas questões são elencados a seguir: 1) 

conhecimento da matéria (q1); 2) preparo das aulas (q2); 3) clareza e objetividade das exposições 
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(q3); 4) incentivo à participação nas aulas (q4); 5) esclarecimento de dúvidas (q5); 6) critério de 

avaliação (q6); 7) nota do docente (q7); 8) relacionamento do professor (q8). 

A seguir são apresentados os resultados da avaliação das questões relativas à percepção dos 

alunos quanto ao desempenho do corpo docente e infraestrutura das unidades em 2019, sob a 

forma de gráficos e tabelas. 

 

Tabela 2: Resultado da avaliação do corpo docente 

2019 q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 
ARARUAMA 4,31 4,19 4,23 4,28 4,28 4,31 4,37 4,27 
BANGU 4,24 4,19 4,15 4,18 4,22 4,19 4,27 4,22 
CAMPO GRANDE 4,30 4,26 4,24 4,27 4,28 4,28 4,32 4,32 
CENTRO 4,30 4,18 4,19 4,22 4,29 4,23 4,32 4,25 
IPANEMA 4,53 4,48 4,48 4,50 4,53 4,49 4,54 4,51 
JACAREPAGUÁ 4,28 4,16 4,16 4,16 4,24 4,18 4,25 4,21 
MÉIER 4,30 4,16 4,18 4,20 4,29 4,15 4,30 4,22 
NITERÓI 4,30 4,18 4,16 4,18 4,23 4,17 4,28 4,21 
NOVA FRIBURGO 4,30 4,22 4,22 4,24 4,26 4,25 4,32 4,27 
PENHA 4,38 4,33 4,35 4,37 4,38 4,32 4,39 4,35 
SANTA CRUZ 4,27 4,22 4,23 4,26 4,27 4,26 4,33 4,28 

TIJUCA 4,26 4,12 4,16 4,17 4,23 4,14 4,28 4,20 
MÉDIA 4,31 4,22 4,23 4,25 4,29 4,25 4,33 4,28 
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Com relação ao “Conhecimento da Matéria”, o ano de 2019 apresentou um valor médio de 

aprovação pelos alunos de 4,31, considerando uma escala entre 1 e 5, a respeito do domínio do 

conteúdo da disciplina ministrada. 

Quando perguntados se o tempo de aula é utilizado adequadamente pelo docente, com o 

conteúdo desenvolvido de forma compreensível, sem atropelos, obteve resultados relevantes: os 

estudantes consideraram que as aulas das disciplinas cursadas, são adequadamente preparadas. 

Traduzindo em números, em uma escala de 1 a 5, o quesito obteve o valor médio de 4,22. 

Quanto ao quesito “Clareza e Objetividade das Exposições”, o desempenho dos 

docentes no que diz respeito à forma como explanam seus conteúdos em aula obteve o valor de 

4,23, em uma escala entre 1 e 5. 

Em relação ao quesito “Incentivo à Participação na Aula”, busca-se verificar se questões são 

levantadas e debatidas de modo a provocar reflexões, visto que, além de exercitar o raciocínio 

lógico, também ajuda a amadurecer a consciência do profissional em formação. O resultado obtido 

revela a média de 4,25, em uma escala entre 1 e 5. 

No que diz respeito à pergunta sobre “esclarecimento das dúvidas”, busca-se analisar se os 

alunos sentem que os docentes estão dispostos a reforçar a explicação em eventual surgimento de 

dúvidas pelos discentes. O resultado obtido revela a média de 4,29, em uma escala entre 1 e 5. 

Quando questionados sobre a coerência entre “o conteúdo das aulas e as avaliações 

aplicadas pelos docentes”, os alunos, demonstra que os professores da UCAM demonstram 

coerência em relação ao critério de apresentação das suas avaliações. O resultado obtido revela a 

média de 4,25, em uma escala entre 1 e 5. 

Em relação ao quesito nota do docente, o aluno deve apresentar um valor sobre a conduta 

geral do docente. Busca-se comparar seu resultado com os demais quesitos, para verificar se existe 

alguma diferença entre esta e as demais perguntas. O resultado obtido revela a média de 4,33, em 

uma escala entre 1 e 5, a mais alta entre os quesitos analisados, demonstrando que existem 

elementos não contemplados que os alunos valoram. 

De modo similar ao quesito anterior, também, foi solicitado ao corpo discente que avaliasse 

o nível de relacionamento entre discente e docente no período de 2019. O resultado obtido revela 

a média de 4,28, em uma escala entre 1 e 5. 
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Tabela 3: Resultado da avaliação docente por cursos 
Curso Pergunta  Média 
Administração Conhecimento da matéria 4,27 

Preparação das aulas 4,17 
Clareza e objetividade das exposições 4,17 
Incentivo a participações nas aulas 4,18 
Esclarecimento de dúvidas 4,23 
Critérios de avaliação 4,19 
Nota do professor 4,26 
Relacionamento do professor 4,23 

Curso Pergunta  Média 
Análise de Desenvolvimento de 
Sistemas 

Conhecimento da matéria 3,99 
Preparação das aulas 3,79 
Clareza e objetividade das exposições 3,85 
Incentivo a participações nas aulas 3,88 
Esclarecimento de dúvidas 3,92 
Critérios de avaliação 3,90 
Nota do professor 3,99 
Relacionamento do professor 4,00 

Curso Pergunta Média 
Ciências Contábeis Conhecimento da matéria 4,19 

Preparação das aulas 4,10 
Clareza e objetividade das exposições 4,07 
Incentivo a participações nas aulas 4,11 
Esclarecimento de dúvidas 4,13 
Critérios de avaliação 4,11 
Nota do professor 4,22 
Relacionamento do professor 4,15 

Curso Pergunta Média 
Ciências da Computação Conhecimento da matéria 4,43 

Preparação das aulas 4,43 
Clareza e objetividade das exposições 4,43 
Incentivo a participações nas aulas 4,43 
Esclarecimento de dúvidas 4,43 
Critérios de avaliação 4,57 
Nota do professor 4,57 
Relacionamento do professor 4,57 

Curso Pergunta Média 
Ciências Econômicas Conhecimento da matéria 4,64 

Preparação das aulas 4,58 
Clareza e objetividade das exposições 4,63 
Incentivo a participações nas aulas 4,58 
Esclarecimento de dúvidas 4,69 
Critérios de avaliação 4,65 
Nota do professor 4,76 
Relacionamento do professor 4,64 

Curso Pergunta Média 
Dança Conhecimento da matéria 4,17 

Preparação das aulas 4,10 
Clareza e objetividade das exposições 4,06 
Incentivo a participações nas aulas 4,17 
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Curso Pergunta Média 

Esclarecimento de dúvidas 4,04 
Critérios de avaliação 4,00 
Nota do professor 4,11 
Relacionamento do professor 4,07 

Curso Pergunta Média 
Desenho Industrial Conhecimento da matéria 4,51 

Preparação das aulas 4,51 
Clareza e objetividade das exposições 4,49 
Incentivo a participações nas Aulas 4,46 
Esclarecimento de dúvidas 4,58 
Critérios de avaliação 4,57 
Nota do professor 4,48 
Relacionamento do professor 4,48 

Curso Pergunta Média 
Design de interiores Conhecimento da matéria 4,60 

Preparação das aulas 4,42 
Clareza e objetividade das exposições 4,46 
Incentivo a participações nas Aulas 4,56 
Esclarecimento de dúvidas 4,69 
Critérios de avaliação 4,57 
Nota do professor 4,68 
Relacionamento do professor 4,56 

Curso Pergunta Média 
Direito Conhecimento da matéria 4,33 

Preparação das aulas 4,23 
Clareza e objetividade das exposições 4,23 
Incentivo a participações nas Aulas 4,25 
Esclarecimento de dúvidas 4,31 
Critérios de avaliação 4,24 
Nota do professor 4,34 
Relacionamento do professor 4,28 

Curso Pergunta Média 
Engenharia Civil Conhecimento da matéria 4,22 

Preparação das aulas 4,12 
Clareza e objetividade das exposições 4,10 
Incentivo a participações nas Aulas 4,11 
Esclarecimento de dúvidas 4,12 
Critérios de avaliação 4,13 
Nota do professor 4,20 
Relacionamento do professor 4,13 

Curso Pergunta Média 
Engenharia de Produção Conhecimento da matéria 4,37 

Preparação das aulas 4,30 
Clareza e objetividade das exposições 4,29 
Incentivo a participações nas Aulas 4,31 
Esclarecimento de dúvidas 4,34 
Critérios de avaliação 4,32 
Nota do professor 4,40 
Relacionamento do professor 4,34 
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Curso Pergunta Média 
Engenharia Elétrica Conhecimento da matéria 4,23 

Preparação das aulas 4,16 
Clareza e objetividade das exposições 4,11 
Incentivo a participações nas Aulas 4,09 
Esclarecimento de dúvidas 4,20 
Critérios de avaliação 4,11 
Nota do professor 4,19 
Relacionamento do professor 4,18 

Curso Pergunta Média 
Engenharia Mecânica Conhecimento da matéria 4,25 

Preparação das aulas 4,13 
Clareza e objetividade das exposições 4,13 
Incentivo a participações nas Aulas 4,15 
Esclarecimento de dúvidas 4,19 
Critérios de avaliação 4,16 
Nota do professor 4,25 
Relacionamento do professor 4,18 

Curso Pergunta Média 
Gastronomia Conhecimento da matéria 4,47 

Preparação das aulas 4,19 
Clareza e objetividade das exposições 4,42 
Incentivo a participações nas Aulas 4,39 
Esclarecimento de dúvidas 4,39 
Critérios de avaliação 4,41 
Nota do professor 4,32 
Relacionamento do professor 4,46 

Curso Pergunta Média 
Gestão de Recursos Humanos Conhecimento da matéria 4,19 

Preparação das aulas 4,11 
Clareza e objetividade das exposições 4,12 
Incentivo a participações nas Aulas 4,19 
Esclarecimento de dúvidas 4,17 
Critérios de avaliação 4,09 
Nota do professor 4,24 
Relacionamento do professor 4,19 

Curso Pergunta Média 
Licenciatura em História Conhecimento da matéria 5,00 

Preparação das aulas 5,00 
Clareza e objetividade das exposições 5,00 
Incentivo a participações nas Aulas 5,00 
Esclarecimento de dúvidas 5,00 
Critérios de avaliação 5,00 
Nota do professor 4,50 
Relacionamento do professor 4,50 

Curso Pergunta Média 
Licenciatura em Música Conhecimento da matéria 4,74 

Preparação das aulas 4,61 
Clareza e objetividade das exposições 4,57 
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Incentivo a participações nas Aulas 4,52 
Esclarecimento de dúvidas 4,52 
Critérios de avaliação 4,48 
Nota do professor 4,48 
Relacionamento do professor 4,48 

Curso Pergunta Média 
Pedagogia Conhecimento da matéria 5,00 

Preparação das aulas 5,00 
Clareza e objetividade das exposições 5,00 
Incentivo a participações nas Aulas 5,00 
Esclarecimento de dúvidas 5,00 
Critérios de avaliação 5,00 
Nota do professor 5,00 
Relacionamento do professor 5,00 

Curso Pergunta Média 
Processos Gerenciais Conhecimento da matéria 3,83 

Preparação das aulas 3,67 
Clareza e objetividade das exposições 3,17 
Incentivo a participações nas Aulas 3,83 
Esclarecimento de dúvidas 3,33 
Critérios de avaliação 3,50 
Nota do professor 4,17 
Relacionamento do professor 3,67 

Curso Pergunta Média 
Processos Gerenciais com Ênfase 
em Negócios 

Conhecimento da matéria 4,13 
Preparação das aulas 4,07 
Clareza e objetividade das exposições 3,93 
Incentivo a participações nas Aulas 4,07 
Esclarecimento de dúvidas 4,20 
Critérios de avaliação 3,93 
Nota do professor 4,33 
Relacionamento do professor 4,07 

Curso Pergunta Média 
Relações Internacionais Conhecimento da matéria 4,66 

Preparação das aulas 4,55 
Clareza e objetividade das exposições 4,51 
Incentivo a participações nas Aulas 4,55 
Esclarecimento de dúvidas 4,55 
Critérios de avaliação 4,56 
Nota do professor 4,57 
Relacionamento do professor 4,58 

Curso Pergunta Média 
Superior de Tecnologia em Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas 

Conhecimento da matéria 4,23 
Preparação das aulas 4,02 
Clareza e objetividade das exposições 3,99 
Incentivo a participações nas Aulas 4,09 
Esclarecimento de dúvidas 4,17 
Critérios de avaliação 4,11 
Nota do professor 4,24 
Relacionamento do professor 4,13 

Curso Pergunta Média 
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Superior de Tecnologia em Gestão 
Comercial 

Conhecimento da matéria 4,37 
Preparação das aulas 4,14 
Clareza e objetividade das exposições 4,01 
Incentivo a participações nas Aulas 4,14 
Esclarecimento de dúvidas 4,13 
Critérios de avaliação 4,12 
Nota do professor 4,20 
Relacionamento do professor 4,09 

3.1.3.2 Estatísticas de participação 

Tabela 4: Participação total de alunos por campus 

Campus N. de alunos em 2019 
Centro 794 
Araruama 243 
Bangu 1252 
Campo Grande 605 
Campos dos Goytacazes 1638 
Ipanema 471 
Jacarepaguá 908 
Méier 430 
Niterói 1439 
Nova Friburgo 423 
Penha 683 
Santa Cruz 1074 
Tijuca 504 
Total 10.464 

 
 
Figura 3: Estatística de participação do Campus Centro - 2019 

 
 
Figura 4: Estatística de participação do Campus Araruama - 2019 
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Figura 5: Estatística de participação do Campus Bangu - 2019 

 
 

Figura 6: Estatística de participação do Campus Campo Grande - 2019 

 
 
Figura 7: Estatística de participação do Campus Campos dos Goytacazes - 2019 

 
Figura 8: Estatística de participação do Campus Ipanema - 2019 
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Figura 9: Estatística de participação do Campus Jacarepaguá - 2019 

 
 
Figura 10: Estatística de participação do Campus Méier - 2019 

 
 
Figura 11: Estatística de participação do Campus Niterói - 2019 

 
 
Figura 12: Estatística de participação do Campus Nova Friburgo - 2019 

 
 
Figura 13: Estatística de participação Campus Penha - 2019 
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Figura 14: Estatística de participação do Campus Santa Cruz - 2019 

 
 
Figura 15: Estatística de participação do Campus Tijuca - 2019 

 
 

3.1.4 Desempenho da UCAM nas avaliações externas durante 2019 

Tabela 5: Resultado das avaliações in loco em 2019 

Campus Curso Ato regulatório Conceito de curso 
Centro Administração Renovação do 

reconhecimento de 
curso (presencial) 

3 

Ciências Contábeis Renovação do 
reconhecimento de 
curso (presencial) 

3 

Direito Renovação do 
reconhecimento de 
curso (presencial) 

3 

Campos Direito Renovação do 
reconhecimento de 
curso (presencial) 

4 

Ipanema Direito Renovação do 
reconhecimento de 
curso (presencial) 

4 

Friburgo Administração Renovação do 
reconhecimento de 
curso (presencial) 

4 

Ciências Contábeis Renovação do 
reconhecimento de 
curso (presencial) 

4 
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Campus Curso Ato regulatório Conceito de curso 
Direito Renovação do 

reconhecimento de 
curso (presencial) 

1 

Engenharia Civil Renovação do 
reconhecimento de 
curso (presencial) 

4 

Niterói Engenharia de 
Produção 

Renovação do 
reconhecimento de 
curso (presencial) 

3 

UCAM Lato Sensu EAD Recredenciamento 4 
 

De modo geral, o resultado das avaliações foi satisfatório, considerando que muitos cursos 

haviam firmado termo de compromisso em virtude de resultados insuficientes durante o ciclo 

anterior. Todos os ajustes em que a Casa se comprometeu foram cumpridos. O conceito abaixo das 

expectativas do curso de Direito em Nova Friburgo foi objeto de recurso. 

 
3.1.5 Ranking Universitário Folha (RUF) 2019 

O RUF é uma avaliação anual da educação superior do Brasil implementada pela Folha de 

São Paulo a partir de 2012, que classifica 196 universidades brasileiras, públicas e privadas, com 

base em dados nacionais e internacionais. Os dados que compõem os indicadores de avaliação 

desse ranking são coletados pela Folha nas bases do Censo da Educação Superior do Inep-MEC, 

Enade, SciELO, Web of Science, Inpi, Capes, CNPq, fundações estaduais de fomento à ciência e 

em duas pesquisas anuais realizadas pelo Datafolha: 1. Pesquisa (42%); 2. Ensino (32%); 3. 

Mercado (18%); 4. Internacionalização (4%); 5. Inovação (4%). 

A seguir o resultado da UCAM ao longo dos oito anos do RUF: 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

168º 172º 177º 173º 176º 160º 172º 178º 
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3.2 Desenvolvimento institucional 

3.2.1 Missão e plano de desenvolvimento institucional 

A UCAM é reconhecida como uma instituição de qualidade há mais de 100 anos, e seus 

cursos, em todos os níveis, alcançaram grande prestígio perante a sociedade. Sua missão visa 

assegurar padrões de excelência capazes de transformá-la em referência nas áreas em que atua, 

fundamentando suas ações na utilização dos conhecimentos nela adquiridos, aprofundados ou 

gerados, e contribuindo para a solução dos problemas trazidos pela sociedade, para a promoção da 

cultura e para o avanço da ciência e da tecnologia, e para a formação dos profissionais 

comprometidos com os princípios humanísticos, éticos e de pleno exercício da cidadania. 

O avanço da ciência e da técnica impõe reformas estruturantes nas IES, de forma a atender 

demandas da Sociedade do Conhecimento. Neste contexto, a missão e o desenvolvimento da 

UCAM são encarados como partes de um processo dinâmico e contínuo, permanentemente 

acompanhados e aperfeiçoados, igualmente adequando-se às exigências crescentes da Nova 

Economia ou Sociedade da Informação. Por esta razão, nosso planejamento inspira e efetivamente 

propicia que nossa instituição projete uma imagem que, ao lado do cultivo de atitudes positivas e 

construtivas, possibilite tanto a integração e a ampliação do relacionamento entre componentes 

internos, como também com o seu meio ambiente, tanto em termos regionais, quanto em termos 

de sua inserção internacional. 

Assim, tornou-se possível definir os objetivos estratégicos da UCAM, em sete dimensões: I) 

estrutura organizacional; II) organização didático-pedagógica; III) compromisso com a pesquisa e a 

inovação; IV) recursos humanos; V) corpo discente; VI) infraestrutura e VII) avaliação 

institucional, com ações, cujo cumprimento satisfatório pode ser verificado nas correspondentes 

dimensões deste relatório. Alguns exemplos, entretanto, identificam o alcance efetivo de propostas 

ora delineadas. 

 

3.2.2 Responsabilidade social da UCAM 

Anualmente, a Universidade Candido Mendes, através da Pró-Reitoria Comunitária, 

promove a Semana de Responsabilidade Social do Ensino Superior Privado, atividade realizada em 
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parceria com a ABMES – Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. O evento 

ocorre durante o mês de setembro e tem como objetivo realizar ações sociais nas áreas de educação, 

saúde, cultura, meio ambiente, dentre outras. 

Desse modo, a UCAM, através de seus campi realizou diversas ações em prol da 

comunidade. Foram realizadas 54 atividades, entre palestras, atendimentos jurídicos e médicos 

gratuitos, doações de alimentos, brinquedos e livros, entre outras ações sociais, com a participação 

do corpo discente, docente e técnico-administrativo. Há 13 anos consecutivos a UCAM conquista 

da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), o selo de “Instituição 

Socialmente Responsável”, certificando o engajamento da IES com o ensino responsável. 

A Semana da Responsabilidade Social simboliza a preocupação social desempenhada pela 

universidade ao longo dos anos, reforçando o caráter filantrópico que marca a instituição. 

A ABMES nasceu do sonho de um grupo de mantenedores que no início da década de 

1980 tomou a decisão de criar uma associação para representar a categoria nacionalmente e lutar 

pelos interesses legítimos das instituições particulares de ensino superior. Dentre os projetos que se 

destacam na ABMES está a Campanha da Responsabilidade Social nas IES particulares, da qual a 

Universidade Candido Mendes sucessivamente participa.  

A seguir algumas imagens ilustrativas da campanha realizada em 2019. 
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3.3 Políticas acadêmicas 

3.3.1 Políticas para o ensino, a pesquisa e a extensão 

A UCAM tem sua diretriz pedagógica voltada para o desenvolvimento das funções de 

ensino, pesquisa, extensão e cultura, em perspectiva multidisciplinar, através do domínio das 

Ciências Sociais e Humanas, e na condição de “universidade especializada”. 

Nascida de uma instituição educacional centenária, a UCAM respalda-se em relevante 

tradição de pesquisa básica e aplicada, de ensino técnico e do cultivo das profissões liberais, em um 

quadro cuja amplitude de campo e de saberes abrange numerosas especialidades no âmbito das 

Humanidades. 

Em uma perspectiva multidisciplinar, na UCAM integram-se todos os graus de ensino em 

nível superior, da graduação à pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, incluindo-se, entre eles, os 

cursos sequenciais e de educação tecnológica, a pesquisa e a extensão. 

Este conjunto abrangente de funções acadêmicas é desenvolvido nos campi que constituem 

a UCAM - Centro, Ipanema, Tijuca, Niterói, Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Botafogo, 

Jacarepaguá e Padre Miguel - onde, concomitantemente, funcionam centros e institutos de 

pesquisas de reputação internacional. 

 

3.3.2 Comunicação com a sociedade 

A comunicação da UCAM com a sociedade é realizada por meio de diversas plataformas 

tanto físicas quanto virtuais. 

 

3.3.2.1 Boletim Comunitário 

O Boletim Comunitário é um periódico que veicula notícias relevantes da UCAM para a 

comunidade acadêmica e ao público externo, possuindo uma versão física e uma versão online. Tem 

a missão de transmitir informações pertinentes à sociedade, que envolvem a produção acadêmica 

dos seus docentes, os eventos realizados, destaques discentes, bem como resgatar a história 

centenária da instituição. 



39 
 
 
 
Figura 16 - Site do Boletim Comunitário 

 

 

Criado em 2013, o site do Boletim Comunitário é construído na plataforma de criação de 

sites Wix. A ferramenta é baseada na linguagem de programação HTML5 e nos oferece diversas 

funcionalidades como gerenciador de conteúdo e banco de dados integrado. 
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Figura 17 - Número de visitas ao site do Boletim comunitário em 2019 
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Figura 18 - Capa do Boletim Comunitário impresso 
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3.3.2.2 Site da UCAM 

O site da universidade é um dos principais meios de comunicação com a sociedade. Nele a 

UCAM apresenta seus cursos de graduação, de pós-graduação, de extensão, bem como seu EaD, as 

formas de ingresso na instituição, regulamentos, políticas de descontos, o calendário acadêmico, a 

cada semestre. 

Também no site, é apresentada a Comissão Própria de Avaliação, seus objetivos e 

atribuições, seus centros de pesquisa, o sistema da Biblioteca Central, as publicações hospedadas 

pela UCAM, o banco de teses, dissertações e trabalhos monográficos, bem como os eventos 

culturais em seus teatros, cinemas e galerias de arte. 

 

3.3.2.3 A Ouvidoria da UCAM 

A Ouvidoria é um importante instrumento de gestão na Candido Mendes, pois trabalha 

como agente promotor de mudanças, de forma a garantir a satisfação das demandas da 

comunidade academia e do público externo. Sua missão é aprimorar os procedimentos e a 

prestação de serviços da universidade. Dessa forma, a Ouvidoria apresenta recomendações aos 

setores mais demandados dentro da instituição para que revejam seus procedimentos e apresentem 

melhorias. Ao passo que analisa as manifestações recebidas, propõe ações no sentido de que os 

gargalos identificados na instituição sejam minimizados, seja por meio de tramitação documental, 

seja por meio de reuniões de mediação/conciliação. Propõe ainda que os prazos sejam cumpridos, 

os processos sejam melhorados, as pessoas que trabalham com o público sejam qualificadas com 

vistas à prestação de serviços de excelência para o cidadão e, por fim, atua junto aos gestores, 

mostrando-lhes um espaço de melhoria e, ainda, de correção de possíveis irregularidades. A 

Ouvidoria envolve a unidade acadêmica fazendo atendimento interno (discente, servidor docente e 

servidor técnico) e apresentando recomendações aos próprios setores da instituição, por meio de 

relatórios semestrais 

 

3.3.3 Política de atendimento aos discentes 

A política de atendimento da UCAM aos discentes se estrutura em disponibilizar aos dois 
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grandes canais de atendimento online: o Fale com a UCAM e a Ouvidoria da UCAM. 

O Fale com a UCAM é gerido pela Coordenação de Comunicação e Marketing e recebe 

comentários, sugestões, dúvidas ou informações referentes ao ingresso na universidade. As 

mensagens são encaminhadas para o setor responsável por oferecer a solução à questão 

apresentada. 

 

Figura 19: Formulário de submissão ao Fale com a UCAM 
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A Ouvidoria da UCAM, por sua vez, é coordenada pela Pró-Reitoria Comunitária, atuando 

de forma independente e autônoma, responsável por exercer a ligação entre as Comunidades 

Interna e Externa, ampliando os canais de comunicação da sociedade com as instâncias acadêmicas 

e administrativas, de modo a contribuir para o processo decisório da Universidade. 

 

Figura 20: Formulário de submissão à Ouvidoria da UCAM 
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3.4 Políticas de gestão 

3.4.1 Políticas de pessoal 

O modelo organizacional adotado pela UCAM tem como concepção o atendimento pleno 

 no disposto em seu projeto institucional e em sua proposta pedagógica. Em observância à 

legislação em vigor, a UCAM está estruturada administrativamente a partir dos seguintes 

princípios: 

 

o Unidade de patrimônio e de administração; 

o Integração entre as funções de ensino, pesquisa e extensão; 

o Estrutura orgânica com base em departamentos; 

o Racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos materiais e humanos; 

o Flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças individuais dos alunos, às 

peculiaridades regionais e às possibilidade de combinação e de integração de conhecimentos para 

novos cursos e programas de ensino, de pesquisa e de extensão; 

o Autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e 

patrimonial, a fim de garantir a liberdade indispensável para o pleno funcionamento da UCAM. 

 

3.4.2 Organização e gestão da instituição 

A UCAM vem buscando formas de aprimorar e otimizar a sua gestão acadêmica e 

financeira e, nesse sentido, a CEAC, que reúne os diretores dos diversos campi, se consolidou como 

importante fórum de discussão e deliberação acadêmica, enquanto o comitê executivo da CAAFF, 

constitui o grupo de deliberação financeira que busca otimizar a alocação de recursos da IES. 

Ambos trabalham em constante sintonia com a CPA para estabelecer as ações necessárias. 
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3.4.3 Sustentabilidade financeira 

Principais ações realizadas 
Acompanhamento 
da sustentabilidade 
financeira 

Análise semestral dos dados financeiros da IES. 

 
 
 
3.5 Infraestrutura física e serviços 

Desde o credenciamento como Universidade, em 1997, o planejamento institucional da 

UCAM direciona-se, estruturalmente, ao conjunto de 13 unidades distintas. São 9 unidades na 

cidade do Rio, além de Araruama, Niterói, Friburgo e Campos dos Goytacazes, as quais abrigam 

uma comunidade com mais de 10 mil alunos.  

A Reitoria situa-se na Rua da Assembleia, n. 10, onde a IES ocupa os primeiros 8 andares, 

além do 11° e do 42°, perfazendo 15.491m². Neste local, desenvolvem-se atividades de ensino de 

graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Ali, se localizam órgãos administrativos centrais e 

núcleos de ensino/pesquisa, como o Instituto do Pluralismo Cultural, CESEC, Observatório 

Universitário, Secretaria Geral da Academia da Latinidade, Diretoria de UTV, entre outros. 

Dispõe de serviços de ar-condicionado central, portaria no átrio, a Livraria Guanabara, o 

FUCAM (escritório modelo da UCAM), área de convivência para os alunos, café e restaurante. 

Também possui galerias de arte, três auditórios e amplo teatro; salas de reuniões, gabinetes de 

coordenadores, salas de professores, diretórios acadêmicos. No térreo desta unidade, a Pç. Alceu de 

Amoroso abriga festejos e área de lazer dos estudantes, além de exposições e apresentação de 

resultados de atividades. 

A Biblioteca Central (980m²) está localizada neste mesmo prédio, com acervo informatizado 

composto por 144.204 documentos e 139.000 documentos online. As bibliotecas da UCAM 

adotam o “Sistema Informa” que permite acesso aos acervos de diversos órgãos públicos, empresas 

e instituições, em especial das IES participantes do CBIES/RJ, e ao Portal de Periódicos da 

CAPES. Os laboratórios, distribuídos pelas diversas unidades, são ligados à internet e disponíveis 

para o acesso dos alunos.  
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A unidade-Tijuca (7.800 m²) destaca-se por sua estrutura horizontal e total integração à 

comunidade local. 

Em Niterói, prédio de 16 andares com área de 13.000m² hospeda o Tribunal do Júri 

Simulado, Auditórios e Biblioteca, estrutura de informática, laboratório de física e química e 

Rádio. 

Araruama (15.563m²) em prédio de três andares, dois blocos, destaca-se por iniciativas do 

Instituto Ambiental, amplo estacionamento, grande área livre em trabalho de reserva do meio 

ambiente.  

A unidade de Campos dos Goytacazes, com 14.931m² de área construída, distribuída em 

vários blocos de 3 andares, inclusive com campo de futebol, é referência de ensino no Norte 

Fluminense, ressaltando-se a existência de grande projeto de expansão física e técnica para 

harmonizar a intensificação dos estudos e pesquisas em engenharia com a realidade da indústria 

petrolífera local.  

Na Unidade de Ipanema, em prédio com 6.415m², de 6 andares, na Rua Joana Angélica, 

desenvolvem-se atividades de ensino, pesquisa e extensão. É importante registrar que no nosso 

processo de recredenciamento (n. 20076434, de 02/08/2007) todas as especificações das nossas 

diversas bibliotecas foram informadas. Seu pequeno teatro, bem como seu cinema, ocupa posição 

de vanguarda no meio artístico e cultural do Rio, tendo nascido ali, movimentos que serviram de 

marcos importantes na vida cultural da cidade, desde a década de 70, agregando as mais diversas 

áreas culturais.  

Cabe mencionar, ainda, a unidade de Nova Friburgo (1.810m²), e outras situadas no 

município do Rio de Janeiro, relacionadas no site institucional, como Méier, Jacarepaguá, Bangu, 

Padre Miguel, Penha e Campo Grande, mediante as quais a UCAM leva sua atividade acadêmica à 

Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. 

Dando prosseguimento ao processo de avaliação da UCAM, buscou-se analisar sete tópicos 

que contemplassem os diversos aspectos do cotidiano vivenciado, na perspectiva dos alunos da 

UCAM. 

Os sete tópicos avaliados e suas respectivas questões são elencados a seguir: 1) Secretaria: i) 

atendimento (Q01), ii) qualidade da informação (Q02); 2) Salas de aula: i) limpeza (Q03), ii) 

qualidade das carteiras (Q04), iii) acústica (Q05); 3) Instalações sanitárias: i) quantidade (Q06), ii) 
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limpeza (Q07), iii) material de higiene pessoal (qualidade e disponibilidade) (Q08); 4) Biblioteca: i) 

atualização acervo (livros e periódicos) (Q09), ii) serviço de consulta e empréstimo (Q10), iii) 

atendimento (Q11), iv) conservação das instalações físicas (Q12) e v) conservação do acervo (Q13); 

5) Autoatendimento: i) disponibilidade (Q14), ii) qualidade da informação prestada (Q15); 6) 

Laboratório: i) quantidade (Q16), ii) disponibilidade (Q17), iii) adequação dos equipamentos às 

necessidades das disciplinas (Q18); 7) Coordenação dos cursos: i) disponibilidade do coordenador 

(Q19), ii) conhecimento do curso pelo coordenador (Q20), iii) qualidade do atendimento (Q21). 

Assim como na avaliação docente, a avaliação de infraestrutura e serviços também conta 

com perguntas que comporta resposta com valores de 1 até 5. 

 

3.5.1 Resultado da avaliação da infraestrutura física e de prestação de serviços 

Tabela 6: Resultado da avaliação da infraestrutura física e serviços 
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Q01 3,69 3,67 3,65 4,09 4,32 3,34 3,98 3,62 4,20 4,01 3,63 3,98 3,97 3,86 

Q02 3,68 3,66 3,68 4,01 4,26 3,34 3,87 3,63 4,08 4,11 3,60 3,87 3,95 3,83 

Q03 4,19 4,02 4,29 4,10 4,35 4,10 4,01 3,88 4,23 4,03 3,96 4,01 4,25 4,11 

Q04 4,24 3,94 4,26 4,28 4,22 4,10 4,21 4,09 4,24 4,26 3,96 4,21 4,27 4,18 

Q05 3,97 3,84 4,21 4,13 3,86 3,81 3,90 3,72 3,86 4,09 3,81 3,90 4,07 3,94 

Q06 3,87 3,44 3,81 3,70 3,79 3,81 3,61 3,14 3,95 3,43 3,56 3,61 3,82 3,66 

Q07 3,90 3,78 3,97 3,76 3,89 3,94 3,73 3,46 4,05 3,50 3,82 3,73 3,66 3,78 

Q08 3,44 3,51 3,75 3,58 3,73 3,84 3,43 3,04 3,92 3,30 3,55 3,43 3,39 3,53 

Q09 3,72 3,63 3,67 4,02 4,17 3,70 3,80 3,83 3,70 3,93 3,61 3,80 3,94 3,81 

Q10 4,12 3,72 3,51 4,10 4,26 3,84 4,01 3,98 4,04 4,14 3,68 4,01 4,01 3,96 

Q11 4,46 3,83 3,64 4,28 4,34 4,05 4,25 4,11 4,32 4,30 3,78 4,25 4,07 4,13 

Q12 4,22 3,93 3,96 4,20 4,31 4,09 4,16 4,19 4,26 4,17 3,91 4,16 4,24 4,14 

Q13 4,18 3,89 3,80 4,22 4,32 3,96 4,14 4,13 4,14 4,20 3,86 4,14 4,16 4,09 

Q14 3,59 3,66 3,55 3,95 4,10 3,64 3,81 3,57 4,04 3,77 3,61 3,81 3,92 3,77 

Q15 3,63 3,59 3,59 3,96 4,15 3,63 3,84 3,60 4,03 3,96 3,56 3,84 3,92 3,79 
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Q16 3,63 3,47 3,42 3,78 4,06 3,75 3,66 3,54 3,84 3,46 3,53 3,66 3,90 3,67 

Q17 3,72 3,49 3,44 3,82 4,04 3,79 3,73 3,54 3,89 3,53 3,55 3,73 3,83 3,70 

Q18 3,72 3,51 3,44 3,83 4,04 3,80 3,69 3,53 3,85 3,56 3,58 3,69 3,85 3,70 

Q19 3,73 3,79 3,84 4,05 4,26 3,56 3,97 3,75 4,06 4,30 4,03 3,97 3,73 3,93 

Q20 4,09 4,00 4,04 4,25 4,37 3,88 4,16 4,01 4,20 4,47 4,18 4,16 4,03 4,14 

Q21 3,85 3,88 3,91 4,10 4,27 3,77 4,12 3,87 4,08 4,41 4,08 4,12 3,88 4,03 
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Tabela 7: Resultado da avaliação de infraestrutura física e serviços por cursos 
Curso Pergunta Média 

ADMINISTRAÇÃO q01 3,81 

q02 3,82 

q03 4,13 

q04 4,19 

q05 3,99 

q06 3,71 

q07 3,75 

q08 3,58 

q09 4,02 

q10 4,01 

q11 4,10 

q12 4,16 

q13 4,17 

q14 3,85 

q15 3,85 

q16 3,76 

q17 3,77 

q18 3,80 

q19 3,90 

q20 4,11 

q21 4,01 

Curso Pergunta Média 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS q01 4,13 

q02 4,09 

q03 4,26 

q04 4,48 

q05 4,13 

q06 4,17 

q07 3,96 

q08 3,78 

q09 4,04 

q10 4,09 

q11 4,30 

q12 4,17 

q13 4,26 

q14 3,70 

q15 3,78 

q16 3,57 

q17 3,74 



51 
 
 
 
Curso Pergunta Média 

q18 3,57 

q19 4,04 

q20 4,13 

q21 4,17 

Curso Pergunta Média 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS q01 3,70 

q02 3,73 

q03 4,14 

q04 4,16 

q05 3,97 

q06 3,74 

q07 3,84 

q08 3,69 

q09 4,01 

q10 4,01 

q11 4,06 

q12 4,15 

q13 4,13 

q14 3,90 

q15 3,88 

q16 3,79 

q17 3,76 

q18 3,76 

q19 3,85 

q20 4,00 

q21 3,89 

Curso Pergunta Média 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS q01 4,35 

q02 4,24 

q03 4,47 

q04 4,65 

q05 4,35 

q06 3,94 

q07 4,12 

q08 4,06 

q09 4,12 

q10 4,12 

q11 4,29 

q12 4,41 

q13 4,35 
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Curso Pergunta Média 

q14 4,41 

q15 4,29 

q16 3,94 

q17 3,94 

q18 3,94 

q19 4,18 

q20 4,53 

q21 4,47 

Curso Pergunta Média 

DANÇA q01 5,00 

q02 4,00 

q03 3,00 

q04 5,00 

q05 4,00 

q06 5,00 

q07 3,00 

q08 4,00 

q09 5,00 

q10 5,00 

q11 5,00 

q12 4,00 

q13 5,00 

q14 4,00 

q15 4,00 

q16 4,00 

q17 4,00 

q18 3,00 

q19 5,00 

q20 5,00 

q21 5,00 

Curso Pergunta Média 

DESENHO INDUSTRIAL q01 5,00 

q02 5,00 

q03 5,00 

q04 5,00 

q05 4,00 

q06 5,00 

q07 5,00 

q08 4,00 

q09 3,00 
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Curso Pergunta Média 

q10 3,00 

q11 4,00 

q12 4,00 

q13 4,00 

q14 4,00 

q15 4,00 

q16 4,50 

q17 4,50 

q18 4,00 

q19 4,50 

q20 4,00 

q21 4,00 

Curso Pergunta Média 

DESIGN DE INTERIORES q01 4,00 

q02 3,88 

q03 3,50 

q04 4,00 

q05 3,13 

q06 2,88 

q07 3,13 

q08 3,00 

q09 4,38 

q10 4,38 

q11 4,25 

q12 4,25 

q13 4,25 

q14 3,88 

q15 3,75 

q16 3,38 

q17 3,50 

q18 3,25 

q19 4,38 

q20 4,25 

q21 4,13 

Curso Pergunta Média 

DIREITO q01 3,88 

q02 3,83 

q03 4,09 

q04 4,18 

q05 3,96 
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Curso Pergunta Média 

q06 3,61 

q07 3,71 

q08 3,45 

q09 3,78 

q10 3,95 

q11 4,13 

q12 4,15 

q13 4,08 

q14 3,78 

q15 3,79 

q16 3,72 

q17 3,74 

q18 3,74 

q19 3,85 

q20 4,09 

q21 3,96 

Curso Pergunta Média 

ENGENHARIA CIVIL q01 3,79 

q02 3,70 

q03 4,06 

q04 4,02 

q05 3,85 

q06 3,58 

q07 3,73 

q08 3,44 

q09 3,83 

q10 3,83 

q11 3,88 

q12 4,03 

q13 4,02 

q14 3,75 

q15 3,70 

q16 3,55 

q17 3,49 

q18 3,56 

q19 3,70 

q20 3,93 

q21 3,85 

Curso Pergunta Média 

ENGENHARIA ELÉTRICA q01 3,70 



55 
 
 
 
Curso Pergunta Média 

q02 3,76 

q03 4,28 

q04 4,04 

q05 3,89 

q06 3,57 

q07 4,02 

q08 3,67 

q09 3,89 

q10 3,96 

q11 4,00 

q12 4,22 

q13 4,15 

q14 3,67 

q15 3,57 

q16 3,65 

q17 3,83 

q18 3,67 

q19 3,85 

q20 4,02 

q21 3,91 

Curso Pergunta Média 

ENGENHARIA MECÂNICA q01 3,88 

q02 3,90 

q03 4,18 

q04 4,19 

q05 3,99 

q06 3,83 

q07 3,81 

q08 3,50 

q09 3,96 

q10 3,91 

q11 3,95 

q12 4,13 

q13 4,04 

q14 3,88 

q15 3,86 

q16 3,78 

q17 3,64 

q18 3,73 

q19 3,84 
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Curso Pergunta Média 

q20 4,06 

q21 3,99 

Curso Pergunta Média 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS q01 3,32 

q02 3,29 

q03 3,56 

q04 3,56 

q05 3,15 

q06 3,38 

q07 3,56 

q08 3,35 

q09 3,79 

q10 3,79 

q11 3,91 

q12 4,00 

q13 4,06 

q14 3,35 

q15 3,21 

q16 3,47 

q17 3,62 

q18 3,53 

q19 4,41 

q20 4,38 

q21 4,15 

Curso Pergunta Média 

PROCESSOS GERENCIAIS q01 2,00 

q02 2,00 

q03 3,00 

q04 1,00 

q05 1,00 

q06 1,00 

q07 3,00 

q08 3,00 

q09 3,00 

q10 3,00 

q11 3,00 

q12 3,00 

q13 4,00 

q14 1,00 

q15 1,00 
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Curso Pergunta Média 

q16 3,00 

q17 3,00 

q18 3,00 

q19 5,00 

q20 4,00 

q21 5,00 

Curso Pergunta Média 

PROCESSOS GERENCIAIS COM  ÊNFASE EM 
NEGÓCIOS 

q01 4,00 

q02 3,67 

q03 4,33 

q04 4,33 

q05 3,00 

q06 3,00 

q07 4,00 

q08 3,33 

q09 3,33 

q10 3,33 

q11 3,67 

q12 4,00 

q13 3,67 

q14 3,67 

q15 3,67 

q16 3,67 

q17 3,67 

q18 3,67 

q19 3,33 

q20 3,67 

q21 3,33 

Curso Pergunta Média 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS q01 4,02 

q02 4,02 

q03 4,33 

q04 4,50 

q05 4,13 

q06 3,85 

q07 3,69 

q08 3,52 

q09 4,13 

q10 4,33 

q11 4,31 
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Curso Pergunta Média 

q12 4,33 

q13 4,25 

q14 4,04 

q15 4,08 

q16 4,10 

q17 4,13 

q18 3,88 

q19 4,19 

q20 4,40 

q21 4,17 

Curso Pergunta Média 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

q01 4,48 

q02 4,48 

q03 4,48 

q04 4,57 

q05 4,48 

q06 4,43 

q07 4,29 

q08 3,95 

q09 4,29 

q10 4,29 

q11 4,24 

q12 4,52 

q13 4,43 

q14 4,33 

q15 4,29 

q16 3,95 

q17 3,95 

q18 3,62 

q19 4,29 

q20 4,48 

q21 4,43 

Curso Pergunta Média 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO 
COMERCIAL 

q01 3,45 

q02 3,45 

q03 4,27 

q04 4,09 

q05 3,91 

q06 3,64 

q07 3,73 
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Curso Pergunta Média 

q08 3,27 

q09 3,73 

q10 3,73 

q11 3,73 

q12 4,00 

q13 3,91 

q14 3,73 

q15 3,64 

q16 3,55 

q17 3,73 

q18 4,00 

q19 4,09 

q20 3,82 

q21 3,73 

Curso Pergunta Média 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 

q01 3,82 

q02 4,00 

q03 4,18 

q04 4,55 

q05 3,91 

q06 3,09 

q07 4,00 

q08 3,55 

q09 3,73 

q10 3,64 

q11 3,82 

q12 4,00 

q13 4,00 

q14 3,64 

q15 3,73 

q16 3,64 

q17 3,73 

q18 3,64 

q19 3,45 

q20 3,91 

q21 3,73 

Curso Pergunta Média 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS 
GERENCIAIS 

q01 4,00 

q02 3,67 

q03 4,33 
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Curso Pergunta Média 

q04 4,33 

q05 3,00 

q06 3,00 

q07 4,00 

q08 3,33 

q09 3,33 

q10 3,33 

q11 3,67 

q12 4,00 

q13 3,67 

q14 3,67 

q15 3,67 

q16 3,67 

q17 3,67 

q18 3,67 

q19 3,33 

q20 3,67 

q21 3,33 

 
 

3.5.1.1 Secretaria 

A secretaria desempenha importante papel na vida da IES, por ser o elo entre o discente e a 

parte administrativa da instituição de ensino. É nela que o aluno recorre, quando necessita de 

algum tipo de documento referente a sua vida acadêmica, seja no momento da matrícula e/ou 

renovação, registros de notas etc.  

Nas duas questões que compõem este tópico, observa-se que de maneira geral, os 

atendimentos e a qualidade das informações prestadas são avaliados pelos alunos na média de 3,86 

e 3,83, respectivamente, em uma escala entre 1 e 5. 

 

3.5.1.2 Salas de aula 

Oferecer um local agradável no que se refere à comodidade, qualidade das carteiras 

utilizadas pelos alunos, acessibilidade, limpeza do espaço físico, ventilação e acústica, são 

fundamentais para o bom desempenho na aprendizagem do aluno. Neste ponto, as salas de aula 
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são objeto de análise.  

A limpeza das salas e a quantidade de carteiras obtêm o valor médio de 4,11 e 4,18, 

respectivamente. Os dados quanto à acústica das salas de aula, têm a percepção dos alunos no valor 

médio de 3,94, em uma escala entre 1 e 5. 

 

3.5.1.3 Instalações sanitárias 

As três questões que compõem o tópico “instalações sanitárias” representam os menores 

valores obtidos pela UCAM. Em relação à disponibilidade, em uma escala entre 1 e 5, foi obtida a 

média de 3,66. Referente à limpeza, o valor foi de 3,78. Quanto à qualidade e disponibilidade do 

material de limpeza, obteve-se o valor de 3,53. 

 

3.5.1.4 Biblioteca 

O tópico biblioteca é um dos mais importantes pontos avaliados, pois trata-se da porta de 

acesso da comunidade acadêmica da IES ao conhecimento. Em razão disso, é importante avaliar se 

o material disponibilizado está atualizado em relação às unidades curriculares, bem como a 

qualidade do serviço de consulta e empréstimo, além da conservação das instalações físicas e do 

acervo. 

A atualização do material é ponto fundamental, visto que o material bibliográfico precisa 

ser condizente com o conteúdo oferecido nos cursos em avaliação. Neste aspecto, de maneira geral, 

os alunos avaliam com a média de 3,81. O serviço de consulta e empréstimo é avaliado em 3,96. O 

atendimento, por sua vez, recebe uma avaliação de 4,13. Por fim, a conservação das instalações 

físicas é avaliada em 4,14 e do acervo em 4,09, em uma escala entre 1 e 5. 

 

3.5.1.5 Autoatendimento 

No intuito de melhor atender as demandas do corpo discente é oferecida a possibilidade de 

obter informações acadêmicas de forma a prescindir da ida à secretaria da unidade. Neste tópico 

são avaliadas duas questões: a disponibilidade desta opção ao aluno e a 

qualidade da informação obtida por este mecanismo de consulta. 
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A qualidade do serviço foi avaliada em 3,77 e a disponibilidade em 3,79, em uma escala 

entre 1 e 5. 

 

3.5.1.6 Laboratórios 

As avaliações dos laboratórios especializados correspondem a três questões, a saber: i) 

quantidade, ii) disponibilidade, iii) adequação dos equipamentos às necessidades das disciplinas.  

Em relação à quantidade, os alunos avaliaram com a média de 3,67. A disponibilidade, por 

sua vez, foi avaliada em 3,70, enquanto a adequação dos equipamentos às necessidades das 

disciplinas em 3,70 também. 

 

3.5.1.7 Coordenação de curso 

Ponto importante para o bom andamento das atividades acadêmicas nas instituições de 

ensino é avaliação que faz da atuação da coordenação de curso, mediada pelo seu coordenador. 

Aqui, esta questão é abordada através da resposta às seguintes questões: i) disponibilidade do 

coordenador, ii) conhecimento do curso pelo coordenador, iii) qualidade do atendimento.  

De maneira geral, as questões relativas às relações entre coordenador de curso e seus 

respectivos alunos, apresentam, em média, valores que representam “regular” para o “bom” quanto 

a disponibilidade no atendimento, com a média de 3,93. Em relação ao conhecimento do curso, o 

resultado é considerado “bom”, com a média de 4,14, assim como a qualidade do atendimento, 

com a média de 4,03, em uma escala de 1 a 5. 

 

3.5.2 Estatísticas de participação 

Campus N. de alunos em 2019 
Centro 827 
Araruama 249 
Bangu 1300 
Campo Grande 614 
Campos dos Goytacazes 1652 
Ipanema 493 
Jacarepaguá 923 
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Campus N. de alunos em 2019 
Méier 433 
Niterói 1063 
Nova Friburgo 426 
Padre Miguel 954 
Penha 696 
Santa Cruz 1090 
Tijuca 689 
Total 11.409 

 
 

Tabela 8: Estatística de participação do Campus Centro (avaliação institucional 2019) 

 
 

Tabela 9: Estatística de participação do Campus Araruama (avaliação institucional 2019) 

 
 

Tabela 10: Estatística de participação do Campus Bangu (avaliação institucional 2019) 
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Tabela 11: Estatística de participação do Campus Campo Grande (avaliação institucional 2019) 

 
 

Tabela 12: Estatística de participação do Campus Campos dos Goytacazes (avaliação institucional 2019) 

 
 

Tabela 13: Estatística de participação do Campus Ipanema (avaliação institucional 2019) 
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Tabela 14: Estatística de participação do Campus Jacarepaguá (avaliação institucional 2019) 

 
 

Tabela 15: Estatística de participação do Campus Méier (avaliação institucional 2019) 

 
 

Tabela 16: Estatística de participação do Campus Niterói (avaliação institucional 2019) 

 
 

Tabela 17: Estatística de participação do Campus Nova Friburgo (avaliação institucional 2019) 
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Tabela 18: Estatística de participação do Campus Penha (avaliação institucional 2019) 

 
 
 

 

Tabela 19: Estatística de participação do Campus Santa Cruz (avaliação institucional 2019) 

 
 

Tabela 20: Estatística de participação do Campus Tijuca (avaliação institucional 2019) 

 
 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

Ao longo da construção deste Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional foram 

avaliadas as políticas e ações desenvolvidas no ano de 2019. Nesse percurso, destacam-se 

informações dos diferentes setores da UCAM e percepção dos diferentes segmentos da 
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comunidade acadêmica. 

Considerando as informações aqui analisadas, a CPA apresenta um documento com 

reflexões e proposições de melhoria em cada um dos eixos e dimensões de avaliação do SINAES. 

Torna-se fundamental o uso deste, como referência ao monitoramento do PDI. 

Tratando-se de um segundo relatório parcial do triênio, o objetivo da CPA é privilegiar uma 

abordagem mais descritiva da instituição, isto é, apresentar as bases empíricas necessárias para uma 

efetiva abordagem comparativa a ser realizada no âmbito do relatório final do triênio. 

Esta proposta visa aprofundar os temas avaliados a cada ano, de modo a progressivamente 

ampliar a análise dos diversos cursos e contemplar a análise de ações decorrentes do processo de 

avaliação interna e externa.  

A CPA espera, portanto, que o presente documento, disponível à comunidade acadêmica, 

possibilite um processo permanente de reflexão. 


