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Missão
Formar cidadãos e profissionais de excelência
reconhecida e capacitá-los para se tornarem
protagonistas na vida em Sociedade e
competirem no mundo do trabalho, assegurando
qualidade dos processos de ensino, por meio da
melhor composição de metodologia e corpo
docente qualificado, promovendo a
aprendizagem e a produção de conhecimento.

Visão
Ser um Centro de Excelência em Educação que
visa formar cidadãos conscientes de suas
obrigações perante a Sociedade e profissionais
capacitados a resolver problemas e superar
desafios, por meio de metodologia de ensino
presencial que aproxima a teoria da experiência
prática.

Propósito
Nós formamos cidadãos conscientes e
profissionais de excelência para se tornarem
protagonistas na vida em Sociedade e no mundo
dos Negócios, sempre orientados para
resultados.
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1. INTRODUÇÃO

A Avaliação Institucional visa à melhoria da qualidade da educação
superior, o aumento permanente da eficácia institucional, a efetividade
acadêmica e social e, com especial atenção, impulsionar o aprofundamento dos
compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação
superior, por meio da valorização de sua missão, da promoção dos valores
democráticos, do respeito às diferenças e à diversidade, da afirmação da
autonomia e da identidade institucional.
O intuito fundamental do processo de autoavaliação é a construção de
uma consciência institucional, tendo em vista possibilitar que os resultados
obtidos forneçam informações relevantes e necessárias aos gestores, permitindo
programar ações a curto e longo prazo a fim de alcançar os objetivos maiores.
A avaliação institucional acontece com a finalidade de identificar os pontos
de potencialidades e de fragilidades no desenvolvimento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão, promovendo a qualidade da oferta educacional em
todos os sentidos. No processo avaliativo foram considerados, o ambiente
externo, as tendências, os riscos e as oportunidades para a Instituição e para o
ambiente interno. O desenvolvimento da autoavaliação teve a função de
promover a busca da excelência no contexto vivenciado por seus integrantes
onde o saber e o fazer influenciam no agir de seus participantes impulsionando
o crescimento da qualidade.
O presente relatório exibe as informações que atendem às determinações
legais instituídas pela CONAES e, refletindo o processo de amadurecimento da
cultura de avaliação através do conjunto de atividades e ações que norteiam a
revisão contínua dos valores e objetivos institucionais.
Os dados aqui apresentados do Centro Universitário Alves Faria
(UNIALFA) são referentes ao ano de 2019, caracterizado de forma parcial, sendo
consideradas as informações pertinentes aos cinco eixos que contemplam as
dez dimensões do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
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(SINAES). A instituição reconhece a necessidade e importância da Avaliação
Institucional como elemento de autogestão, objetivando, com este relatório,
informar sobre o cumprimento de sua missão, bem como o crescimento
institucional em todas as áreas de atuação acadêmica, podendo assim, reafirmar
sua identidade social.
Ao longo do processo de avaliação procurou-se analisar a qualidade das
ações desenvolvidas objetivando compreender o significado que estas ações
representam para o crescimento e desenvolvimento da comunidade acadêmica.
Os resultados são esclarecedores e levam a afirmar que é fundamental o
processo de avaliação interna, com a finalidade de fortalecer os serviços
educacionais prestados no âmbito institucional.
O envolvimento dos componentes institucionais no processo de
autoavaliação torna-se essencial na medida em que permite a análise, reflexão
e construção de novas formas de aprendizagem, comunicação e ações de
transformação. Assim, a autoavaliação fortalece o processo democrático, com
vistas a contribuir com a construção de uma Instituição socialmente
comprometida, competente, responsável e transparente para a sociedade.
1.1 Dados da Instituição

Nome

Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA

Código

1493

Instituição:

Sociedade Civil – privada com fins lucrativos

Estado

Goiás

Município-sede

Goiânia

Mantenedora

Centro Educacional Alves Faria

Site

www.unialfa.com.br

Endereços

Unidade Perimetral

Unidade Bueno

Av. Perimetral Norte, nº 4129

Av. Mutirão, nº 2600

Vila João Vaz – Goiânia – GO

Setor Bueno – Goiânia – GO

Fone: (62) 3272-5000

Fone: (62) 3520-9400
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A Instituição credenciada pela Portaria Ministerial nº. 443, de 30 de março
de 2000, publicada no D.O.U. em 31 de março de 2000, iniciou suas atividades
acadêmicas em agosto do mesmo ano, com base em dispositivo constante de
seu Regimento Geral e de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nº. 9.394/96), com fundamento legal nas Portarias de autorização
do MEC – Ministério da Educação e Cultura.
O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) se destaca como a Melhor
Escola de Negócios do Centro-Oeste, sendo mantido pelo Centro Educacional
Alves Faria (CENAF), integrante do Grupo José Alves (GJA), que em sua história
empresarial atua em diversos segmentos de mercado no Estado de Goiás,
dentre eles a concessão da fabricação e distribuição dos produtos Coca-Cola
para os Estados de Goiás e Tocantins.
O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) surge no cenário da
Educação Superior, como uma Instituição voltada para a excelência na
educação em Negócios, visando suprir a crescente necessidade local e regional
de pessoal qualificado para atendimento das demandas de mercado,
estabelecendo, como premissa principal, a qualidade de ensino, tendo como
referência as melhores escolas de Ensino Superior do País.
A política da qualidade do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) foi
definida em atendimento aos requisitos da certificação ISO 9001, que é um
compromisso que o UNIALFA declara para os alunos, fornecedores, órgãos
reguladores e a sociedade em geral de formar profissionais de excelência. Para
o UNIALFA, o Sistema de Gestão da Qualidade tem o propósito de melhorar o
desempenho organizacional, além de ampliar a competitividade no mercado e
possibilitar a prospecção de novos negócios. A certificação ISO 9001 também
ajuda aumentar o nível de organização interna, gerenciamento de riscos e
oportunidades nos processos.
A instituição desenvolve suas atividades acadêmicas em duas unidades,
sendo a unidade sede localizada na Região Noroeste, denominada “Perimetral”
e a outra unidade situada no Setor Bueno, nomeada “Bueno”, estrategicamente
localizadas na cidade de Goiânia, sendo todas projetadas dentro do mesmo
padrão de qualidade, tanto na estrutura física como na organização acadêmica,
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ambas dotadas de instalações atualizadas e confortáveis, salas climatizadas e
laboratórios.
O UNIALFA oferece 17 cursos de Graduação, sendo eles: Administração;
Arquitetura e Urbanismo; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comércio
Exterior; Direito; Engenharia Civil; Engenharia da Computação; Engenharia de
Produção; Engenharia de Software; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica;
Jornalismo; Pedagogia; Psicologia; Publicidade e Propaganda; e Sistemas de
Informação.
O Programa de Pós-Graduação Lato Sensu, conta com a oferta dos
seguintes cursos: Arquitetura e Engenharia de Software; Automação Industrial;
Docência Universitária; Engenharia e Desenvolvimento de Software Web;
Prática em Direito Civil, Processual Civil e Processo Constitucional; Psicologia
do Trânsito; Terapia Analítico-Comportamental; Auditoria Fiscal e Planejamento
Tributário; Branding (Gestão de Marcas); Gerenciamento de Projetos e
Inovação; Gestão Comercial e Inteligência de Mercado; Gestão de Negócios e
Empreendedorismo; Gestão de Pessoas e Performance na Carreira; Gestão de
Produção Farmacêutica; Governança Corporativa em Empresas Familiares;
Logística Empresarial e Supply Chain; Planejamento e Gestão de E-commerce;
Controladoria, Finanças e Gestão de Riscos; Direito Militar; e Estudos
Avançados em Direito Contratual.
O Programa de Pós-Graduação, Stricto Sensu, do UNIALFA oferece o
Mestrado em Desenvolvimento Regional (MDR), o Mestrado Profissional em
Administração (MPA) e o Mestrado em Direito, sendo reconhecidos pelo alto
nível de preparação dos seus professores e do conteúdo das suas disciplinas,
todos foram aprovados pelos rigorosos critérios da Capes.
O Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional (MDR) foi
reconhecido institucionalmente através da Portaria No. 550 de 4 junho de 2007,
sendo renovado pela Portaria No. 1.140 de 10 de setembro de 2008. O curso por
meio de suas disciplinas, oferece instrumentos para a análise dos recursos
naturais e sociais e dos processos socioambientais e seus impactos.
Proporciona ferramentas para o planejamento e gestão do território e de
empreendimentos públicos e privados nos diferentes setores socioeconômicos,
permitindo ao discente desenvolver a sua dissertação com aplicabilidade na
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realidade estudada no âmbito das duas linhas de pesquisa do mestrado. A área
de concentração na Capes é caracterizada pelo Planejamento Urbano Regional
e Demografia, a partir delas, são desenvolvidas as atividades de docência e de
pesquisa que resultam nas dissertações dos alunos que são orientados por um
pesquisador mais experiente. Cada linha de pesquisa é detalhada em temas
sobre os quais os docentes já desenvolvem ou podem vir a desenvolver
pesquisas e orientação de dissertação, estes estão distribuídos pelas linhas de
pesquisa de acordo com sua formação profissional e acadêmica, e com as
temáticas de investigação de seu interesse.
O Mestrado Profissional em Administração (MPA) foi reconhecido pela
Portaria nº 51, de 24/01/2014, o programa está organizado em uma área de
concentração, a Gestão Estratégica, e essa, por sua vez, em duas linhas de
pesquisa: Gestão Integrada de Mercados Gestão Integrada de Finanças, que
buscam capacitar profissionais pesquisadores com uma formação técnica e
crítica que lhes permita atuar e transformar a realidade empresarial. O MPA tem
como objetivo possibilitar a formação em gestão empresarial com visão
integrada da organização, capacitando o mestrando a produzir pesquisas e
análises que contribuam para a geração de resultados de forma inovadora e
sustentável, considerando as consequências da atividade empresarial para as
comunidades locais assim como para o meio ambiente. O programa busca
preparar os discentes para resolver problemas corporativos complexos, e
desenvolver a inovação com visão estratégica de futuro, tendo o intuito na
formação de seus alunos capacitá-los na sua área de pesquisa, com integração
organizacional, bem como competência no uso do conhecimento adquirido em
administração para conduzir suas empresas à liderança no seu setor de atuação
e visão estratégica por meio da inovação.
O Mestrado em Direito busca promover um conhecimento regional
especializado que seja capaz de refletir criticamente sobre a realidade e os
problemas locais, tendo como principal objetivo possibilitar uma formação
qualificada de docentes e pesquisadores na área de Direito Constitucional
Econômico. O programa possui duas linhas de Pesquisa, sendo: (1) Regulação
econômica, Direito Concorrencial e políticas de fomento empresarial, com ênfase
às investigações de fomento empresarial, Direito Regulatório e no Direito
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Concorrencial,

componentes

consolidados

do

Direito

Econômico;

(2)

Desenvolvimento econômico e princípios constitucionais da ordem econômica,
que se caracteriza por investigar, ao lado dos temas consolidados do Direito
Econômico, a influência direta da matriz principiológica constitucional na ordem
econômica, relacionada prioritariamente nos incisos do art. 170 da Constituição
Federal de 1988, com vistas ao desenvolvimento socioeconômico. A formação
será

construída

com

uma

sólida

visão

interdisciplinar,

integrando

o

conhecimento do Direito com o conhecimento de outras ciências, bem como,
desenvolvendo a capacitação crítica para questionar as instituições jurídicopolíticas vigentes.
O UNIALFA foi concebido para atender às demandas dos cursos de
graduação e pós-graduação e às necessidades das atividades de pesquisa e
extensão. A Unidade Perimetral está distribuída em quatro blocos, com os
espaços destinados às salas de aula, laboratórios de informática, laboratórios
específicos dos cursos, biblioteca e salas administrativas. A área de convivência
para o atendimento a alunos, professores e colaboradores conta com os serviços
de ambulatório médico, posto bancário, lanchonete, fotocopiadora e área
esportiva. A Unidade Bueno compõe-se de dois andares e um subsolo, tendo
laboratório de informática, laboratório específico dos cursos, biblioteca. A área
de convivência para o atendimento a alunos, professores e colaboradores conta
com os serviços de lanchonete, fotocopiadora e espaço de lazer.
As salas de aula de ambas unidades são equipadas com carteiras do tipo
universitário, com assento acolchoado, sendo todas climatizadas. A instituição
disponibiliza, mantém e atualiza sua infraestrutura física, tecnológica e de
recursos humanos para atender às demandas, ciente da importância de
contribuir para a produção de conhecimentos que ajudem na materialização do
desenvolvimento sustentável. A infraestrutura tecnológica fornece acesso direto
e contínuo à Internet a partir de qualquer equipamento de informática existente
nos laboratórios, na sala dos professores, na biblioteca e na área administrativa,
tendo também, disponível a rede sem fio aos usuários, nas dependências do
campus universitário.
O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) possui um corpo docente
formado por professores selecionados conforme sua trajetória profissional,
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acadêmica e titulação adequada às áreas de atuação em cada um dos cursos
oferecidos pela instituição. Os funcionários técnico-administrativos apresentam
qualificação e capacitação para sua área de atuação e estão preparados para
dar suporte necessário aos Docentes e Discentes.
A gestão da IES e sua organização são coordenadas pela Reitoria e ViceReitoria, com o apoio das Gerências Administrativas e das Coordenações de
Cursos que possuem carga horária específica para desenvolvimento de
atividades organizacionais e representatividade nos Conselhos, Comissões,
Colegiados e Núcleos Docentes Estruturantes.
1.2 Comissão Própria de Avaliação (CPA)
As Comissões Próprias de Avaliação (CPA’s), integram o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), conforme o documento
da Comissão de Avaliação da Educação Superior (CONAES), intitulado
Diretrizes para a avaliação das Instituições de Ensino Superior. Esses
estabelecem que as CPA’s sejam o elo de ligação, ou seja, permitem associar
seu projeto específico de avaliação institucional ao conjunto do sistema de
educação superior do país. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) foi criada
conforme a Lei 10.861/2004 e tem como objetivo realizar a avaliação com base
nos referenciais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES).
Por meio de sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), o Centro
Universitário Alves Faria (UNIALFA) desenvolve ações institucionais voltadas
para disseminação da cultura da avaliação e sensibilização da comunidade
acadêmica sobre a necessidade da avaliação como instrumento de melhoria da
qualidade educacional, bem como a sua contribuição no processo de reflexão e
transformação. A Comissão Própria de Avaliação da instituição foi criada pela
Portaria 74/2004, de 16 de dezembro de 2004.
A CPA do UNIALFA possui disponibilizada uma sala exclusiva que se
localiza na unidade Perimetral no bloco C, contendo mesa, cadeiras,
computador, internet e arquivo para documentos oficiais, utiliza-se as
impressoras da sala dos professores que fica ao lado no mesmo corredor,
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configurando infraestrutura, materiais e recursos que se fazem necessário para
o bom andamento das atividades. A comunicação com a CPA pode ser feita
pessoalmente ou através do E-mail: cpaalfa@unialfa.com.br
A Comissão Própria de Avaliação destaca os objetivos considerados
relevantes em sua atuação:
- Promover uma reflexão crítica sobre o desempenho acadêmico com o
objetivo de manter e aprimorar a qualidade acadêmica em todos os níveis.
- Conduzir o processo de avaliação, através da sistematização das
informações (projeto e operacionalização do sistema de informação de
Autoavaliação).
- Permitir examinar a coerência entre o PDI e a prática pedagógica e
gerencial, através de um mecanismo participativo de identificação de
fragilidades e potencialidades.
- Congregar os diferentes segmentos da comunidade, solicitando
colaboração na realização de tarefas, para consolidar o processo de
avaliação.
- Divulgar informações que possibilitem e influenciem na mudança ou na
permanência do padrão de gestão e projetos institucionais.
- Contribuir para a implantação/manutenção de uma cultura permanente de
avaliação.
Tabela 1: Composição CPA
Nome

Representação

Richard de Souza Costa

Docente – Coordenador

Luiz Carlos Marques Ongaratto
Danúsia Arantes Ferreira Batista de
Oliveira
Adriano Oliveira Brito

Docente

Técnico-administrativo

Hudson Lucas Aleixo

Técnico-administrativo

Saintclair Antônio Jardini Jordão

Discente

Paulo Roberto Jajah Junior

Sociedade civil e egresso

Fonte: Comissão Própria de Avaliação 2019

Docente
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A composição da CPA do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA)
possui representantes da comunidade acadêmica, sendo Corpo Docente, Corpo
Discente, Corpo Técnico-Administrativo e membro da Sociedade Civil. Os
membros que compõe a CPA do UNIALFA estão apresentados na tabela 1.
A CPA ressalta o recebimento do apoio incondicional da administração
central do Centro Universitário Alves Faria, pois, sem este suporte não haveria
como garantir a realização de uma autoavaliação institucional participativa e
fidedigna.
1.3 Autoavaliação Institucional
A autoavaliação institucional apresentada neste relatório refere-se ao ano
de 2019 sendo este parcial, a autoavaliação da Instituição é realizada
semestralmente, optando-se em registrá-la em relatório anual por entendermos
que o conjunto global das informações obtidas traz um comparativo que
demonstra as oscilações provocadas por variáveis que nem sempre podem ser
controladas ou detectadas e o contexto geral dos dados podem esclarecer
alguns pontos neste sentido.
As atividades de autoavaliação institucional do UNIALFA tiveram início no
segundo semestre do ano 2000, quando foi realizado um primeiro esforço no
sentido de avaliar as atividades docentes, infraestrutura e serviços da Instituição.
A cultura avaliativa sedimentou-se no ano 2001, e a partir de 2004, com a Lei da
CONAES/SINAES, foi criada a Comissão Própria de Autoavaliação (CPA) para
dar continuidade ao processo avaliativo. No ano de 2010 foi implementada a
avaliação institucional online por meio do Survey Software, disponibilizado no
site. Em 2011, houve uma mudança do processo avaliativo, deixando de ser
online e retornou a ser impresso com o objetivo de obter mais participação dos
discentes. Entretanto, com o intuito de melhorar a qualidade e agilizar as
avaliações na execução, coleta de dados e respectiva análise, novamente em
2013, houve o retorno para versão online do questionário através do sistema
acadêmico, no site institucional, permanecendo até o momento presente.
As orientações e instrumentos utilizados para determinar o processo de
autoavaliação institucional apoiam-se nas diretrizes curriculares de cada curso
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oferecido pela Instituição e na Lei 10.861, que institui o Sistema de Avaliação.
Também retratam o compromisso institucional com o autoconhecimento e sua
relação com o todo, em prol da qualidade de todos os serviços que o Centro
Universitário Alves Faria oferece para a sociedade, confirmando ainda a sua
responsabilidade em relação à oferta de educação superior. Assim, salienta-se
a finalidade da autoavaliação institucional como sendo:
- Consolidar o compromisso social, científico e cultural do UNIALFA;
- Estimular o processo de autoavaliação e autocrítica, como elementos
fundamentais para o crescimento pessoal, coletivo e institucional;
- Garantir a qualidade no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão;
- Implantar um processo contínuo de avaliação institucional;
- Planejar e redirecionar as ações da Instituição a partir da Autoavaliação
institucional;
- Promover o desenvolvimento de uma cultura de avaliação institucional no
UNIALFA.
Dessa forma, tem-se que a Avaliação Institucional se caracteriza como um
processo contínuo, com a função de promover a busca da excelência no contexto
vivenciado por seus integrantes onde o saber e o fazer influenciam no agir de
seus participantes impulsionando o crescimento da qualidade em todos âmbitos
possíveis no contexto ensino-aprendizagem..
Inicialmente foi estruturado o planejamento e a preparação da autoavaliação,
visando com esta etapa planejar, estimular e envolver os envolvidos no
processo, foram consolidadas as seguintes ações:
- Planejamento da autoavaliação com a definição de objetivos, estratégias,
metodologia, recursos e cronograma.
- Análise e revisão dos instrumentos de avaliação (questionários) utilizados na
avaliação anterior com o intuito de melhorar a coleta de dados.
- Sensibilização da comunidade acadêmica (através dos coordenadores de
curso, professores, tutores, representantes de turma e discentes),
objetivando buscar o envolvimento com o processo.
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No desenvolvimento do projeto buscou-se concretizar as atividades
programadas na proposta de autoavaliação, conforme os critérios estabelecidos,
sendo que as ações desenvolvidas foram:
- Aplicação dos instrumentos de avaliação através do sistema acadêmico
para os discente, docente e técnico-administrativo;
- Estruturação e implementação da metodologia de análise e interpretação
de dados através dos métodos estatísticos definidos;
- Finalização por meio da elaboração do relatório de autoavaliação.
A consolidação do processo ocorreu mediante a organização dos resultados
encontrados na autoavaliação por intermédio do relatório, sendo seus dados
utilizados para a melhoria da qualidade acadêmica, assim, previu-se as
seguintes ações:
- Divulgação dos resultados através de reuniões, de documentos
informativos impressos ou eletrônicos.
- Discussões dos resultados pela comunidade acadêmica e administrativa;
- Planejamento da aplicação dos resultados visando transformá-los em
elementos ativos de transformação.
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2. METODOLOGIA

A metodologia proposta orienta o processo quanto às decisões, técnicas
e métodos adotados de forma flexível para, diante de situações concretas,
assumirem novos contornos, adotar decisões e técnicas mais oportunas e
diretamente vinculadas às situações em pauta. Os métodos adotados partiram
do individual para o coletivo, favorecendo a convergência dos dados em torno
de objetivos comuns, bem como a busca compartilhada de soluções para os
problemas apresentados.
Na realização do processo avaliativo a CPA considerou os diferentes
eixos institucionais e suas dimensões com a finalidade de atender às disposições
da Lei 10.861, porém ressalta que estas ficam predispostas as variáveis dos
protagonistas envolvidos, e também por ser este constituído de um processo
democrático, que vai sendo construído ao longo do seu desenvolvimento, no
âmbito de cada eixo e dimensão avaliada conforme preconiza as diretrizes. A
seguir a exposição dos cinco eixos e suas dimensões contemplados no processo
de autoavaliação:
- Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
•

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
•

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional

•

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas
•

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

•

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

•

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

- Eixo 4: Políticas de Gestão
•

Dimensão 5: Políticas de Pessoal

•

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
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•

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

- Eixo 5: Infraestrutura Física
•

Dimensão 7: Infraestrutura Física

A autoavaliação institucional estabeleceu-se por intermédio das ações de
planejamento da mesma com a definição de seus objetivos, estratégias, recursos
e cronograma, bem como com a análise e reestruturação dos instrumentos de
avaliação, a sensibilização da comunidade acadêmica para engajamento com o
processo, o desenvolvimento das atividades programadas e a divulgação dos
resultados.
2.1 Procedimentos Metodológicos
Os procedimentos metodológicos orientam o processo quanto às
decisões, técnicas e métodos adotados de forma flexível para, diante de
situações concretas, assumirem novos contornos, adotar decisões e técnicas
mais oportunas e diretamente vinculadas às situações em pauta. A
autoavaliação contemplando os eixos/dimensões ocorre semestralmente,
utilizando a aplicação de questionário disponibilizado online, aos discentes,
docentes e junto aos técnicos administrativos, bem como a pesquisa documental
e o registro da percepção dos gestores.
A avaliação institucional proposta adotou uma metodologia participativa,
com instrumentos quantitativos e qualitativos, com questionários de questões
fechadas, buscando trazer para o âmbito das discussões as opiniões de toda
comunidade acadêmica, de forma aberta e cooperativa, em consonância com as
orientações das diretrizes da CONAES. Os métodos adotados partiram do
individual para o coletivo, favorecendo a convergência dos dados em torno de
objetivos comuns, bem como a busca compartilhada de soluções para os
problemas apresentados. Os instrumentos e métodos combinados foram
utilizados,

conforme

necessidades

e

situações

específicas,

focos

e

aprofundamentos exigidos pela própria dinâmica de atuação.
Os formulários utilizados na autoavaliação institucional são online,
ocorrendo por meio do sistema académico para todos os participantes do
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processo,

sendo

eles:

discentes,

docentes

e

colaboradores

técnico-

administrativos. O formulário online é disponibilizado à comunidade acadêmica
a partir de um link na página inicial, que permite acesso ao Sistema de
Autoavaliação Institucional. Os questionários utilizados como instrumentos de
coleta de dados apresentam escala Likert de cinco pontos, com valores no peso
de cada item de avaliação, no caso dos discentes e docentes tem-se: (1) Nunca,
(2) Raramente, (3) Às vezes, (4) Frequentemente, (5) Sempre; e para os
colaboradores técnico-administrativos usa-se: (1) Insuficiente, (2) Regular, (3)
Suficiente, (4) Bom, (5) Excelente. Os itens dos instrumentos são respondidos
a partir da escala de cinco pontos, em que se o respondente marcar o número 1
significa que esse aspecto precisa melhorar, ao passo que, quanto mais próximo
do número 5 o respondente assinalar, significa que está totalmente satisfeito com
o atributo avaliado, indicando que, nesse aspecto, o item avaliado atende às
necessidades e/ou expectativas do respondente.
No término da coleta das informações, os dados são submetidos aos
procedimentos analítico-estatísticos para a verificação da validade e precisão
dos mesmos e, a partir de análises, são relacionados conforme os
eixos/dimensões dispostas no art. 3º da Lei Nº 10.861 que institui o SINAES e
Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65. Foram realizadas à análise e
identificação das potencialidades e fragilidades, a partir da caracterização da
realidade, dentro dos eixos/dimensões avaliadas, foram ressaltadas as
conquistas consolidadas, articulando os protagonistas que participaram da
efetivação das soluções identificadas.
2.2 Sensibilização
A posição adotada nesta avaliação foi formativa/participativa tendo o
objetivo de envolver a comunidade acadêmica no processo de autoavaliação
institucional, para tal adotou-se o princípio da adesão voluntária. As atividades
foram desenvolvidas de acordo com o planejado, examinando detalhadamente
os processos implementados ou as metodologias empregadas, com a finalidade
de identificar sucessos e fracassos, potencialidades e fragilidades, pontos fortes

19

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

e pontos fracos e ainda apresentar sugestões para que o objeto avaliado seja
mais eficiente.
Figura 1: Material de divulgação da Avaliação Institucional

Fonte: Marketing UNIALFA 2019

De acordo com essa premissa desenvolveu-se significativo esforço na
avaliação do conjunto das atividades, buscando sensibilizar a comunidade
acadêmica para a importância de um processo efetivamente participativo, que
envolvesse a Instituição como um todo. Como estratégia de sensibilização foram
desenvolvidas ações com o objetivo de envolver a comunidade acadêmica no
processo de autoavaliação institucional, sendo elas:
- Orientação em sala de aula aos discentes pela CPA e pelas respectivas
coordenações, com o intuito de sensibilizá-los quanto à importância da
participação no processo de autoavaliação.
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- Elaboração de material de divulgação como cartazes e flyers para apresentar
a autoavaliação institucional, distribuídos nas duas unidades do UNIALFA.
- Divulgação permanente no site, através do painel principal, mencionando
sobre a avaliação institucional durante todo o período de realização.
- Foram expostos banners na entrada principal e nos corredores de cada bloco
que levam as salas de aula.
- Uso dos meios de comunicação como as redes sociais, site e-mail para
divulgar o período da avaliação institucional.
- A autoavaliação Institucional do UNIALFA, está incluída no calendário
acadêmico como estratégia de solidificação de uma cultura de autoavaliação.
2.3 – Divulgação dos Resultados
A análise situacional, que compreende o diagnóstico da realidade,
possibilitou à Comissão Própria de Avaliação (CPA) a elaboração deste relatório.
A partir da caracterização da realidade, dentro das dimensões avaliadas,
procedeu-se à análise e identificação das fragilidades e potencialidades,
ressaltadas as conquistas consolidadas, articulando os envolvidos que
participaram da implementação das soluções identificadas. O documento final foi
encaminhado aos gestores responsáveis pela administração institucional, Reitor
e Vice-Reitora, ao Presidente da Mantenedora e posteriormente aos gestores,
tendo sido enviado ao INEP/MEC, via E-MEC, dentro do prazo previsto.
Os resultados são divulgados à comunidade acadêmica por meio
eletrônico, no site institucional http://www.unialfa.com.br/instituicao/avaliacaoinstitucional, a IES divulgará através das reuniões técnicas, dentre outros. Na
divulgação da avaliação há espaço aberto para sugestões e pontuações
espontâneas sobre todos os instrumentos utilizados.
A administração institucional pretende utilizar-se deste diagnóstico, como
subsídio para empreender ações necessárias para melhoria da qualidade
educacional e o desenvolvimento global da Instituição. Os gestores de posse do
relatório anual observam os pontos de fragilidades e os pontos potencialidade
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de suas respectivas áreas de atuação para a tomada de decisão das ações
educativas pertinentes a cada caso avaliado.
Figura 2: Acesso à Avaliação Institucional pela Home Page

Fonte: Site do UNIALFA 2019

22

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

3. DESENVOLVIMENTO

Na finalização da autoavaliação institucional se concretiza a apresentação
da estrutura organizacional, simultaneamente aos seus processos de ensino,
pesquisa, extensão e gestão, configurando a ação institucional como um todo.
A análise situacional possibilitou à Comissão Própria Autoavaliação (CPA) a
elaboração deste relatório, que a partir da caracterização encontrada dentro das
dimensões avaliadas, procedeu-se a verificação e identificação dos pontos de
melhoria consolidando-os para a implementação das soluções. A seguir será
explanada a análise dos cinco eixos, contemplando as dez dimensões dispostas
no art. 3º da Lei Nº 10.861 conforme as orientações do SINAES, denotando em
cada uma as fragilidades e potencialidades para a tomada de decisão das ações
educativas, no âmbito de cada dimensão avaliada.
3.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
O Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional tem como base avaliativa
a Dimensão 8: Planejamento e Avaliação que refere-se aos processos,
resultados e eficácia da Autoavaliação Institucional vinculados ao planejamento
da instituição e de seus cursos, e à análise em relação ao que está proposto nos
documentos Institucionais especialmente no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), objetivando um acompanhamento e monitoramento em
relação aos processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional.
De acordo com a base avaliativa da Dimensão 8, foi evidenciado na
elaboração do cronograma de avaliação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
(PPC’s), do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Projeto
Pedagógico Institucional (PPI), bem como dos instrumentos avaliativos que são
direcionados para a análise destes planejamentos institucionais a sua realização
semestral. Verifica-se a existência do planejamento para a realização das
atividades e suas equações com os projetos pedagógicos dos cursos.
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No processo de avaliação institucional estão envolvidos os docentes,
discentes, coordenadores de curso, gestores, e técnico-administrativo, sendo o
PDI, verificado em oportunidades diversas com os envolvidos no processo.
Destacamos que o processo de modificação, a partir dos resultados obtidos pela
avaliação, é discutido, antes da efetivação do processo e, que são propostos
para uma melhor integração com a avaliação outros momentos de releitura e
discussão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
A participação de cada segmento institucional determinou que todo o
processo fosse, de fato, democrático e participativo. Temos desde o início do
processo de implantação do sistema de autoavaliação garantia de que todas as
condições para que a CPA tivesse autonomia e pudesse eficientemente
desenvolver o processo avaliatório.
Os resultados das avaliações trazem mudanças na instituição e medidas
são tomadas no sentido de que as melhorias se revertam em benefício da
comunidade acadêmica. Possibilitando que a CPA possa apresentar à Direção,
sugestões de procedimentos, ações e propostas de alterações que visem o
aprimoramento do trabalho desenvolvido na IES, a serem implementadas a
curto, médio e longo prazo. Expõe-se a seguir o índice de participação por curso
dos alunos que responderam o questionário disponibilizado no sistema
acadêmico nas duas unidades do UNIALFA.
Tabela 2: Participação na Autoavaliação Institucional - Aluno (Bueno)
Curso

2019-1

2019-2

Administração

30,65%

11,29%

Ciências Contábeis

36,84%

25,00%

Ciências Econômicas

16,98%

9,43%

Direito

0,00%

4,26%

Psicologia

29,29%

8,79%

Total

16,42%

11,32%

Fonte: Autoavaliação Institucional 2019

Constatou-se na unidade Bueno que o maior índice de participação no
processo de avaliação em ambos os semestres foi dos alunos do curso de

24

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Ciências Contábeis, seguido pelo curso de Administração. Verifica-se que no
segundo semestre em todos os cursos houve uma redução o índice de
participação dos discentes.
Tabela 3: Participação na Autoavaliação Institucional - Aluno (Perimetral)
Curso

2019-1

2019-2

Administração

31,01%

10,85%

Arquitetura e Urbanismo

22,90%

8,88%

Ciências Contábeis

36,14%

22,89%

Ciências Econômicas

25,93%

11,11%

Comércio Exterior

52,00%

4,00%

Direito

33,13%

11,46%

Engenharia Civil

35,35%

16,16%

Engenharia da Computação

36,84%

18,42%

Engenharia de Produção

26,67%

11,11%

Engenharia Elétrica

48,05%

18,18%

Engenharia Mecânica

35,56%

14,07%

Jornalismo

31,37%

7,84%

Pedagogia

18,55%

5,65%

Psicologia

30,28%

11,94%

Publicidade e Propaganda

10,00%

1,67%

Sistemas de Informação

25,00%

14,29%

Total

30,58%

12,48%

Fonte: Autoavaliação Institucional 2019

Os dados da unidade Perimetral evidenciam que o maior índice de
participação no processo de avaliação em ambos os semestres foi dos alunos
dos cursos da área de negócios, como Ciências Contábeis, Administração etc.,
seguido das Engenharias, tendo destaque no primeiro semestre para o curso de
Comércio Exterior e no segundo semestre para o curso de Ciências Contábeis.
No segundo semestre houve uma redução nos índices de participação de todos
os cursos. Ressalta-se para uma primeira análise feita para os prováveis motivos
que levaram ao resultado abaixo do esperado na participação discente, tem-se
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uma hipótese relativa a data prevista para sua realização ficou permeada por
feriados, outra hipótese está pautada na divulgação da avaliação, que deve ser
revista na próxima avaliação. Diante desses levantamentos será construído um
novo plano de ação voltado a sensibilização dos envolvidos no processo
avaliativo, buscando ampliar o índice participativo na próxima avaliação
A cada avaliação institucional tem-se a expectativa do aumento do
quantitativo de participação, porém, em alguns semestres essa perspectiva tem
crescido gradativamente em todos cursos, mas em outros semestre ocorre a
redução, tendo uma oscilação nos índices. Diante disso infere-se que a cultura
avaliativa ainda não está sedimentada eficientemente no contexto acadêmico,
devendo ser revisados na próxima os meios utilizados para a sensibilização.
3.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
O Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional, considera a Dimensão 1: A
Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional e a Dimensão 3: A
Responsabilidade Social da Instituição, abrange especialmente no que se refere
a sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico
e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística
e do patrimônio cultural.
No processo avaliativo, detectou-se na Dimensão 1, que o Centro
Universitário Alves Faria (ALFA) assume como missão institucional promover
educação

superior

de

qualidade,

estimulando

o

desenvolvimento

do

conhecimento e habilidades de seus alunos para que alcancem o sucesso
pessoal e profissional, com a contribuição de docentes capacitados. Ocorre
também numa interação dinâmica com a sociedade em geral, e com o mercado
de trabalho em particular, definindo os seus objetivos e projetos de atuação
acadêmica.
Os dados expostos no gráfico 1 evidencia a satisfação do discentes em
relação ao atendimento da viabilidade de suas pretensões profissionais,
percebendo de forma positiva o atingimento de suas metas de aprendizagem
para concretização do curso e início de sua carreira profissional. Nesse sentido,
tem como finalidade responder aos anseios e às necessidades da comunidade
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onde se situa. Outro aspecto detectado foi a imagem positiva junto à sociedade,
sendo vista como uma Instituição séria, buscando resultados satisfatórios e
esmerando-se pela experiência acumulada ao longo dos anos. Revelou o
compromisso de colocar o produto de suas atividades de ensino ao alcance e
serviço dessa comunidade, para dela merecer respeito e reconhecimento.
Gráfico 1: Expectativas e Perspectivas Profissionais dos Discentes

Fonte: Autoavaliação Institucional 2019

Com vistas a garantir a sua sustentabilidade, qualidade e expansão das
atividades acadêmicas nos cursos de graduação, atividades de pesquisa,
programas de pós-graduação, programas e atividades de expansão, verifica-se
que a evolução institucional apresenta como diretrizes gerais o fortalecimento da
identidade do UNIALFA como o melhor Centro de Excelência na Educação em
Negócios. Dentro deste contexto percebe-se que as políticas e metas descritas
no PDI do UNIALFA estão sendo cumpridas ao longo do processo acadêmico.
Em relação ao perfil dos alunos ingressantes, constatou-se que a
instituição mantém mecanismos de nivelamento para atendimento aos alunos
com dificuldades para acompanhar o desempenho da classe, tendo criado o
Núcleo de Atendimento Pedagógico (NAP) que auxilia nesse processo. Assim,
tem traçado em seus planejamentos institucionais os seguintes objetivos:
- Ministrar ensino superior de graduação e de pós-graduação Lato Sensu e
Stricto Sensu, visando à formação de profissionais e especialistas nas áreas
viabilizadas pelos programas vigentes.
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- Realizar pesquisas, estimulando o desenvolvimento regional de forma
criativa e estendendo seus benefícios às comunidades.
- Promover a extensão mediante integração com a comunidade, contribuindo
para o seu desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, desenvolvendo
ações interativas que concorram para a transferência e o aprimoramento dos
benefícios e conquistas auferidos na atividade acadêmica e na pesquisa
aplicada.
- Estimular a produção cultural, o empreendedorismo, o desenvolvimento
científico e tecnológico, o pensamento reflexivo, com responsabilidade social.
- Viabilizar a missão institucional, considerando o macro cenário em que se
circunscreve, em uma sociedade globalizada e desigual.
Assim sendo, diante das informações coletadas e analisadas, é possível
concluir que referente ao Planejamento Institucional está atendida, tendo sido
cumprido o que está estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), dos programas de inclusão, dos projetos dos cursos, do Núcleo de
Atendimento Pedagógico para aqueles com necessidades especiais, e da
análise da inserção da instituição no contexto local e regional, e outras
documentações, bem como o cumprimento da missão e dos objetivos propostos,
acompanhamento do ingresso. Diante do panorama vislumbrado no PDI propõese ações pautadas no estímulo à pesquisa, na melhoria dos indicadores
educacionais, na modernização e informatização dos segmentos da Instituição,
no desenvolvimento de atividades voltadas para a articulação entre ensinopesquisa-extensão.
Na Dimensão 3 avaliou-se os aspectos relativos à responsabilidade social
da Instituição, considera-se especialmente no que se refere a sua contribuição
em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa
do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural. Neste contexto apresenta-se a contribuição da instituição para o
ingresso de profissionais qualificados no mercado de trabalho, ou seja, a
inclusão social via qualificação profissional.
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Ressalta-se que a instituição participa regularmente de manifestações
culturais regionais como festividades religiosas como a Festa do Divino Pai
Eterno na cidade de Trindade, realizando a Caminhada da Fé, e também faz a
celebração de missa com participação dos docentes, discentes, pessoal
administrativo e comunidade em homenagem a Nossa Senhora Aparecida no
dia designada a padroeira do Brasil. O UNIALFA apoia e participa da Campanha
de Natal dos Correios, a equipe da área de Recursos Humanos disponibiliza as
cartas que foram enviadas pelas crianças de Goiânia para serem presenteadas
pelo Papai Noel. Também possui parceria no programa de Voluntariado
Corporativo da Junior Achievement em programas realizados em escolas
públicas, executados por voluntários de todas as áreas da instituição.
Gráfico 2: Contribuição das disciplinas para formação do cidadão

Fonte: Autoavaliação Institucional 2019

Os resultados dos dados levantados apontam que a instituição tem
atitudes de empresa cidadã, recolhe seus impostos, cumpre com a sua
responsabilidade social, tem práticas voltadas para a comunidade, evidencia
ações de preservação do patrimônio, de defesa do meio ambiente e de
desenvolvimento econômico e social. Apurou-se também a busca pela formação
consciente de seus alunos por meio de atividades desenvolvidas junto à
comunidade, conforme pode ser visto no gráfico 2 a contribuição das disciplinas
para formação do cidadão pontuado pelos discentes.
No processo avaliativo apurou-se a execução da responsabilidade social
proveniente dos gestores, demonstrando compromisso e contribuição em
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práticas que envolvem sua finalidade e as correlações com o cenário interno e
externo. No levantamento dos dados foram evidenciadas várias formas que
facilitam e ampliam o acesso a instituição, verificou-se que a mesma é
cadastrada junto ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
(FIES), ao Programa Universidade para Todos (PROUNI), mantendo ainda,
outros programas de financiamento como a bolsa da Organização das
Voluntárias de Goiás (OVG), Bolsa Coca-Cola e Projeto de Bolsas para
funcionários. Outrossim, foi confirmada a integração escola/empresa através dos
núcleos, que aproxima os alunos da prática profissional, das monitorias que
auxiliam os alunos com mais dificuldade de aprendizado em determinadas
disciplinas, e identificando pontos de melhoria e de auxílio ao aluno.
Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)
No que se refere ao Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) evidenciou os
atendimentos de assessoria jurídica à comunidade que não tem condições
financeiras em contratar esses serviços. A atividade é realizada pelos alunos dos
últimos períodos que estão cursando o estágio, tendo acompanhamento,
orientação e supervisão dos professores. As principais atividades desenvolvidas
são a orientação jurídica; ação de indenização (consumidor); divórcio judicial;
regulamentação de guarda; pensão alimentícia; retificação de registro civil;
investigação de paternidade; dissolução de união estável.
O NPJ está localizado na Unidade Perimetral, possui 03 salas de
audiência, sala de peticionamento, 04 salas de atendimento individualizadas,
recepção, cartório, sala dos advogados, sendo uma estrutura ampla, tanto em
relação ao espaço quanto a equipamentos, para que os alunos possam
desenvolver suas atividades. O horário de atendimento ao público externo é de
segunda à sexta-feira das 13h às 17h. Ao conduzir a análise os dados obtidos
no processo de avaliação relativos ao NPJ, estes mostram que as atividades
realizadas junto à comunidade, tem suprido suas necessidades no âmbito
jurídico, os dados comprobatórios estão evidenciados na tabela 5.
Os resultados obtidos permitem inferir que os atendimentos realizados
pelo NPJ, tem suprido as necessidades daqueles que o procuram,
demonstrando que este tipo de serviço está satisfatório para a comunidade,
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assim, evidencia-se a eficácia do aprendizado dos estagiários envolvidos nos
processos sob a orientação de seus professores de acordo com a área atendida
que tem suprido de forma satisfatória as demandas atendidas neste campo de
formação acadêmica.
Tabela 4: Atendimentos do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)
Tipo de Atendimento

2019-1

2019-2

Total

Agendamento de atendimentos

293

243

536

Atendimento pré-processual

143

114

257

Processos protocolizados

83

106

189

Processos baixados/arquivados

22

118

140

Total de processos ativos

327

274

601

Total de processos baixados/arquivados

2.020

2.138

4.158

Audiências

74

69

143

Fonte: Núcleo de Práticas Jurídicas 2019

Núcleo de Estudo, Pesquisa e Prática Psicológica (NEP)
Com o andamento da avaliação, notou-se o atendimento ao disposto no
Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia, por intermédio do Núcleo de Estudo,
Pesquisa e Prática Psicológica (NEP) que se configura em um espaço de
formação acadêmica e profissional dos discentes mediante a prestação de
serviços psicológicos gratuitos à comunidade, viabilizando a integração teóricoprática, o treinamento, o desenvolvimento de competências e habilidades
necessárias para o futuro do exercício da profissão e propostas pelas diretrizes
curriculares. O NEP está situado na Unidade Perimetral, atende de segunda à
sexta-feira no período vespertino e aos sábados no período matutino. As
pessoas que solicitam atendimento são acolhidas inicialmente para a realização
da triagem, e posteriormente encaminhadas para a definição dos dias e horários
disponíveis para o atendimento psicológico.
O Núcleo de Estudo, Pesquisa e Prática Psicológica (NEP) apresenta os
seguintes objetivos:
- Servir como campo de estágio para os acadêmicos do curso de Psicologia.
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- Propiciar práticas de atendimento supervisionadas aos alunos de graduação
do curso de Psicologia.
- Possibilitar que a prática clínica se vincule às atividades de investigação
científica.
- Oferecer atendimento psicológico gratuito aos membros da comunidade,
dentro das normas vigentes no país para serviços-escola, objetivando
cumprir a função social do ensino superior na sociedade.
- Desenvolver projetos interdisciplinares que promovam uma estreita relação
entre o ensino, a investigação científica e a extensão, em parceria com outros
cursos do UNIALFA e/ou instituições na comunidade.
- Oferecer condições teóricas e práticas que possibilitem o desenvolvimento
de novas formas de atuação do psicólogo, condizente com a realidade
sociocultural e com as transformações da Psicologia enquanto ciência e
profissão.
Demonstra-se na tabela a seguir os atendimentos que o NEP tem
realizado junto à comunidade, atendendo de forma a suprir as necessidades
daqueles que buscam auxílio psicológico.
Tabela 5: Atendimentos Núcleo de Estudo, Pesquisa e Prática Psicológica (NEP)
Tipo de Atividade

2019-1

2019-2

Total

Atendimentos psicoterápicos

479

495

974

Triagem

401

216

617

Total

880

711

1.591

Fonte: Núcleo de Estudo, Pesquisa e Prática Psicológica, 2019

A partir dos resultados foram constatados que o total de pessoas
atendidas pelo NEP tem sido promissor e a busca pelo serviço aponta que os
estagiários têm correspondido aos anseios da comunidade em sua busca por
auxílio psicológico, pois o número de atendimentos psicoterápicos realizados
mostrou crescimento, no caso da triagem houve redução no segundo semestre
sendo considerado atípico, pois em índice anterior houve crescido em todo o
serviço prestado.
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Coral Musical
Constatou-se outro aspecto significativo na apresentação dos resultados
documentais e entrevistas realizadas, foi a atuação do Coral Musical. Criado o
com o objetivo de promover maior integração entre os alunos, funcionários e
professores, além de desenvolver a cultura artística e divulgar o Centro
Universitário Alves Faria (UNIALFA) por meio de apresentações na cidade de
Goiânia e região. O Coral é mantido pela própria Instituição, está sempre aberto
à participação de novos integrantes, composto por alunos, funcionários e exalunos, está sob regência do maestro Sérgio Luís Lopes. As aulas de canto têm
a finalidade de promover a integração entre os participantes, além da melhora
na autoestima, descontração proporcionada pelas aulas de cantos, outros
benefícios são a melhora na postura, na afinação e dicção. As aulas de canto
acontecem todas as quartas e sextas-feiras, das 17h00 às 18h40, na sala 202
no bloco C, da Unidade Perimetral.
O Coral UNIALFA já se apresentou em vários eventos e locais, como:
Câmara Municipal, Assembléia Legislativa, Pensar XXI, SESC, no próprio
UNIALFA e em vários Shopping Centers. Aos alunos da instituição que
participam do Coral é oferecida uma bolsa de 10% no valor da mensalidade, e
se atingir a média maior ou igual a 8,0 no final do semestre, ele poderá requerer
mais 5% de bolsa, totalizando 15%, frisando que os discentes terão a bolsa
desde que não possuam outro tipo de benefício. Pode-se verificar o registro das
apresentações do Coral UNIALFA em notícias no site institucional.
Revisão para o ENEM
O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) realizou no dia 08 de
novembro no auditório Maria Dilda, uma revisão geral sobre Química e Física
para cerca de 400 alunos do ensino médio de Goiânia. Esse preparatório para o
ENEM foi repleto de dicas e orientações para que os candidatos obtenham êxito
no exame que foi realizado no dia 10 de novembro. Estiveram presentes alunos
do Colégio CPMG Jardim Guanabara, Colégio Estadual Luiz Gonzaga, Colégio
Cultura e Cooperativismo, Colégio Estadual José Lobo e o Colégio Gálatas. Há
interesse por parte de muitos desses alunos utilizar a nota do ENEM para
fazerem o processo seletivo do UNIALFA. Na concepção das escolas
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participantes, essa revisão proporcionou conhecimentos extras e mais
segurança para esses jovens, por meio de dicas valiosas.
Assim sendo, diante das informações coletadas e analisadas, é possível
concluir que os requisitos desse eixo foram atendidos, o UNIALFA participa de
programas de cooperação e parcerias, visa ampliar a empregabilidade de seus
futuros egressos, oferece aos alunos a oportunidade de compartilhar vivências
e experiências profissionais, apresenta práticas voltadas para a comunidade,
busca a formação consciente de seus alunos evidenciando a busca da melhoria
dentro

do

contexto

acadêmico,

ampliando

oportunidades

e

gerando

possibilidades a todos os envolvidos no processo.
3.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas
O Eixo 3 – Políticas Acadêmicas, trata dos dados pertinentes a três
dimensões, sendo elas: Dimensão 2 – Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a
Extensão; Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade e Dimensão 9 – Política
de Atendimento aos Discentes.
A exposição dos dados iniciará com a Dimensão 2 que trata da Política
para o Ensino, da Pesquisa, Pós-Graduação, da Extensão e das respectivas
normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à
produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, e demais modalidades. Na
sequência foram tratados os dados da Dimensão 4 que tem por objetivo avaliar
a comunicação e as relações estabelecidas entre o UNIALFA e a comunidade,
identificando as formas de aproximação utilizadas. Finalizando esse eixo com a
Dimensão 9 abordando a Política de Atendimento aos Discentes com o objetivo
de verificar as formas com que os discentes estão sendo integrados à vida
acadêmica e os programas.
Como é demonstrado ao longo do presente estudo, verifica-se que o
Centro Universitário Alves Faria se preocupa em oferecer cursos, palestras e
material bibliográfico para iniciação científica, sendo envolvidos estudantes e
professores, dando ênfase ao uso de recursos didáticos que envolvem visitas
orientadas, elaboração e utilização de estudos de casos, realização de estudos
temáticos de caráter interdisciplinar, metodologias ativas, etc. Verificou-se que a
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pesquisa acadêmica é utilizada como estratégia do ensino-aprendizagem,
estimulando o aluno no desenvolvimento do raciocínio crítico e abstrato por
intermédio da realização de trabalhos acadêmicos.
De acordo com os dados coletados, tem-se evidências em promover o
desenvolvimento nos discentes da capacidade de soluções para problemas da
sociedade, proporcionando ao aluno ampliar sua capacidade reflexiva e crítica
diante dos vários desafios encontrados no âmbito profissional. Destaca-se ainda
nessa dimensão, o apoio da Instituição aos seminários técnico-científicos
desenvolvidos nos cursos de graduação. No entanto, recomenda-se empregar
mais esforços para ampliar a tríade ensino, pesquisa e extensão.
Apresenta-se a seguir através do gráfico 3 os resultados relativos à
promoção do desenvolvimento da capacidade crítica sobre soluções para
problemas da sociedade na percepção dos discentes.
Gráfico 3: Desenvolvimento da capacidade crítica discente

Fonte: Autoavaliação Institucional 2019

No processo de avaliação, outro aspecto importante foi constatado nas
propostas pedagógicas, sendo identificado nesse contexto a flexibilidade e a
interdisciplinaridade, possibilitando ao aluno maior abertura e comprometimento
consigo mesmo e com o outro de forma reflexiva e transformadora.
Os resultados evidenciaram que são desenvolvidas atividades, como
elaboração de projetos de integração das disciplinas dos diversos períodos
letivos, práticas profissionais em laboratórios especializados, visitas técnicas,
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estágios supervisionados com acompanhamento docente, encontros técnicocientífico, trabalho de conclusão de curso e outros eventos. As evidências
dessas atividades podem ser acessadas diretamente no site institucional no
ícone “Notícias”, através dos arquivos do Marketing por meio da Assessoria de
Imprensa própria e arquivamento das coordenações de curso.
Considerando essa concisa avaliação referente a aspectos do processo
acadêmico, a seguir serão relatadas as atividades voltadas para o ensino, a
pesquisa e a extensão desenvolvidas ao longo do ano letivo contemplando os
cursos de graduação, pós-graduação e mestrado da Instituição.
UNIALFA Cultural
O evento visa proporcionar atividades culturais no ambiente acadêmico,
viabilizando a oportunidade de alunos mostrarem os seus talentos, por meio da
música, dança, interpretação, exposição e intervenção artística. Durante a
atividade verifica-se a integração dos estudantes, a ampliação do conhecimento
artístico, estético, humanístico de diferentes expressões artísticas. O evento
acontece na última quarta-feira de cada mês e tem a duração de 20 minutos.
Open UNIALFA e Aula Magna
Acontece a cada semestre o Open UNIALFA e Aula Magna para os
calouros das unidades Bueno e Perimetral. O evento promove a integração dos
novos alunos junto aos professores, coordenadores e demais estudantes, além
de apresentar os núcleos e projetos da Instituição. O Open UNIALFA e Aula
Magna foram ministrados pelo Reitor, doutorando Nelson de Carvalho Filho. O
evento foi realizado no Auditório Maria Dilda Alves, e os estudantes concorreram
a brindes e a isenção de uma (01) mensalidade. Se o aluno sorteado possuir
bolsa ou financiamento integral das mensalidades, ele não recebe a premiação,
se for parcial receberá somente o valor complementar da mensalidade. O prêmio
é pessoal e intransferível. Os estudantes podem convidar amigos e familiares
para participarem das atividades e concorrerem ao prêmio por eles.
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Figura 3: Material de divulgação da Open UNIALFA e Aula Magna

Fonte: Marketing UNIALFA 2019

Aula Magna do curso de Direito
Os alunos do curso de Direito (matutino) do UNIALFA participaram da
Aula Magna realizada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE/GO) no
auditório do Bloco D. A aula foi ministrada pelos defensores públicos Dr. Marcelo
Florêncio de Barros, defensor atuante na área cível, e Dr. Marco Túlio Félix Rosa,
defensor atuante na área criminal. Eles abordaram o tema "A defensoria pública
e o acesso à Justiça", apresentando a realidade da DPE/GO e de outras
defensorias públicas brasileiras. O objetivo da Aula Magna foi de contribuir para
a formação crítica, o pensamento reflexivo e a compreensão dos temas
abordados dentro de uma visão multi e interdisciplinar.
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A Aula Magna do 1º semestre de 2019, teve o tema Reforma
Previdenciária. O evento foi realizado no auditório do Bloco D, na Unidade
Perimetral, e contou com a presença da conselheira estadual do Instituto
Brasileiro de Direito Previdenciário (IBPD), Delzira Menezes, que é também
corregedora-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás (OABGO). Durante o encontro, a palestrante abordou a história do sistema
previdenciário no Mundo e o seu surgimento tardio no Brasil e discorreu acerca
da nova proposta de reforma previdenciária, apresentada pelo Governo Federal.
2º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão do UNIALFA (CEPE)
Os objetivos do CEPE são promover a socialização e a troca de
conhecimentos e experiências, com o envolvimento da comunidade acadêmica;
incentivar a Iniciação Científica do UNIALFA; e contribuir para a integração entre
ensino, pesquisa e extensão. Para participar do CEPE os discentes poderiam
inscrever trabalhos em três categorias: Relato Técnico e/ou de Experiência;
Artigo Científico; Iniciação Científica e Projeto de Pesquisa. As Modalidades de
Apresentação foram Pôster e Comunicação Oral. Estão integrados ao CEPE os
seguintes eventos: Encontro de Iniciação Científica (EICA); Mostra Fotográfica,
Feira Didática e a Mostra de Extensão e Cultura.
O CEPE foi realizado entre os dias 21, 22 e 23 de outubro de 2019, com
tema

“Bioeconomia:

Diversidade

e

Riqueza

para

o

Desenvolvimento

Sustentável”, com assuntos diferenciados, entre os temas estão: Ingerências na
Engenharia; Inovação e oportunidades; Primeiros Passos para Inovação;
Educação Ambiental e Sustentabilidade; Ensino e aprendizagem na perspectiva
da teoria histórico-cultural; Energias Renováveis para cidades sustentáveis;
Apresentação dos trabalhos sobre Microeconomia da Competitividade;
Marketing Emocional - Jornada de Comunicação; Das fake News à viralização:
como a informação pode ser manipulada; Sustentabilidade ambiental como
estratégia competitiva: os casos da Tramontina Belém e Malinski Mad; O futuro
do emprego e o papel da automação; O Trabalho no Futuro: perspectivas
orientadas pelo avanço do uso da inteligência artificial na indústria, dentre outros
temas. A abertura do evento foi realizada pela Banda de música do grupamento
de fuzileiros navais de Brasília e Marinha do Brasil.
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Encontro de Iniciação Científica UNIALFA (EICA)
O EICA tem como objetivo divulgar vários projetos e trabalhos
acadêmicos à comunidade científica, sendo um espaço de pesquisa que
oportuniza os discentes a desenvolverem e apresentarem trabalhos de pesquisa,
e com esta participação podem registrá-la em seus currículos. O encontro tem
entre suas finalidades apresentar a todos, os esforços realizados nas áreas de
pesquisa da IES, evidenciando os problemas que estão sendo investigados nos
cursos. Participam os cursos da graduação, pós-graduação e programas de
mestrado. Os professores da Instituição também são envolvidos e participam da
realização do evento, tem-se também o envolvimento dos mestrandos e
professores do Stricto Sensu com os alunos de graduação de modo que possam
contribuir para o desenvolvimento do espírito científico.
Feira Didática
Tem como finalidade vivenciar o processo de ensino e aprendizagem no
contexto escolar que exige cada vez mais do educador que o tema/projeto a ser
desenvolvido em sala de aula seja trabalhado de forma eficiente, prazerosa e
instigadora,

exigindo

do

professor

dedicação,

compromisso,

técnica,

conhecimento científico, e de recursos didáticos variados. Os recursos didáticos
da Feira Didática foram confeccionados pelos alunos do Curso de Pedagogia
nas disciplinas de Fundamentos e Metodologias do Ensino de Arte, de Língua
Portuguesa, de Tecnologias Educacionais, da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) e de Gestão de Projetos Educacionais I e II, dentre outras, com ênfase no
planejamento da prática educativa, visando orientar aos futuros educadores na
seleção dos materiais didático-pedagógicos mais adequados para a realização
de seu trabalho.
Mostra Fotográfica
Tem como objetivos promover um espaço de exposição e reflexão sobre
a fotografia enquanto comunicação visual; representar de forma subjetiva a
realidade e apresentar diferentes olhares sobre a temática do Congresso de
Ensino, Pesquisa e Extensão UNIALFA (CEPE /UNIALFA) na forma de registros
fotográficos originais e de autoria própria.
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Liga do Direito
Constitui-se de atividade com base em metodologias ativas de ensinoaprendizagem desenvolvida pelos professores do Curso de Direito do Centro
Universitário Alves Faria (UNIALFA) por meio de exposições orais, em que cada
docente de forma interdisciplinar, transversal e representando um personagem,
apresenta o conteúdo de sua disciplina relacionando-a com o tema proposto pelo
evento. A finalidade do evento foi oportunizar ao público uma nova visão do tema
proposto de forma lúdica e reflexiva. O tema de 2019 foi "Fraternidade e Políticas
Públicas", nesta 4ª edição da Liga do Direito ocorreu no auditório Maria Dilda
Alves, na unidade Perimetral do UNIALFA. O evento foi aberto ao público e o
ingresso foi 1 kg de alimento não perecível, cuja arrecadação destinou-se a
doações para a Vila São Cottolengo.
Curso de Excel Aplicado aos Negócios
O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) promoveu o curso de Excel
Aplicado aos Negócios nos dias 16 e 23 de março e 6 de abril, na Unidade
Perimetral. Foram oferecidas oficinas aos estudantes dos cursos de graduação
em Administração, Comércio Exterior, Ciências Contábeis e Ciências
Econômicas. Na Unidade Bueno, o curso foi desenvolvido nos dias 13 e 27 de
abril e 4 de maio, no laboratório 1. Todas as vagas foram preenchidas. O Núcleo
de Práticas Empresariais (NPE), responsável por atividades como o curso de
Excel, tem como objetivo proporcionar extensões universitárias, ofertando
cursos certificados para os alunos, por meio de levantamentos que evidenciam
as demandas.
Curso: Análise de Portal da Transparência como Instrumento de
Controle Social
O Centro Universitário Alves Faria realizou o citado curso nas unidades
Bueno e Perimetral, sendo uma parceria com o Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás (TCMGO), os encontros foram realizados nos
dias 05 e 19 de outubro. No conteúdo programático constou os seguintes
assuntos: Controle Social; Lei de Acesso à Informação; Lei de Responsabilidade
Fiscal; Lei de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos (13.460/2017);
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Resolução Atricon 09/2018 (c/ matriz de fiscalização da transparência);
Resolução Administrativa TCMGO; Portal da Transparência.
Curso de Libras
Possui o objetivo de oferecer conhecimento e aprofundamento na
comunicação com pessoas com necessidades especiais. O curso é destinado a
alunos, professores e comunidade em geral, com carga horária de 40h e é
oferecido gratuitamente pelo UNIALFA. Os interessados se inscrevem no Núcleo
de Educação Inclusiva (NEI), na Unidade Perimetral.
Núcleo de Estudos de Direito Econômico Empresarial (NEDEMP)
O NEDEMP tem como objetivo consolidar e proporcionar uma base
jurídica sólida, constitucionalmente adequada e socialmente legítima, para a
concretização do desenvolvimento como um todo, inclusive o setor empresarial
nacional. Integra a pós-graduação em Direito do Centro Universitário Alves Faria
(UNIALFA), sua linha de pesquisa visa analisar o Direito Econômico nas
dimensões social e regional. Ela é desenvolvida em consonância com o
desenvolvimento do setor produtivo nacional e da economia brasileira, e à luz
das bases e finalidades albergadas no modelo da Constituição de 1988.
Os estudos são realizados institucionalmente por pesquisadores
doutores, e têm por missão pesquisar o desenvolvimento econômico, social e
regional. As pesquisas são realizadas à luz da ordem econômica vigente, com
particular ênfase para os impactos da denominada "Guerra Fiscal" em setores
da economia que estão envolvidos diretamente. Nessa perspectiva, o NEDEMP
pretende consolidar o sentido e o significado da cláusula constitucional do
desenvolvimento econômico (particularmente do desenvolvimento empresarial)
que lhe é inerente, inserido em um contexto de atuação estatal macroeconômica
e sem desgarrar da ordem econômica social constitucional positivada.
Núcleo de Práticas em Tecnologia e Inovação
O Núcleo de Práticas em Tecnologia e Inovação do Centro Universitário
Alves Faria (UNIALFA) possui seis laboratórios, sendo eles: Laboratório de
Máquinas Elétricas e Acionamentos, Laboratório Multiuso de Engenharia,
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Laboratório de Materiais de Construção Civil, Laboratório de Análise dos Solos,
Laboratório de Hidráulica e Laboratório Maquetaria. Os laboratórios do Núcleo
de Práticas em Tecnologia e Inovação foram planejados para atuação prática
para os acadêmicos dos cursos de Engenharias, e de Arquitetura e Urbanismo.
O presidente do Grupo José Alves (GJA), José Alves Filho visitou na
manhã do dia 01 de agosto os laboratórios do Núcleo de Práticas em Tecnologia
e Inovação. Foi evidenciada em entrevista a satisfação do presidente do GJA,
porque na concepção dele é importante que o UNIALFA se posicione de maneira
atual em relação ao mercado. A entrevista também registrou que o Sr. José Alves
Filho considera importante que o aluno UNIALFA adquira conhecimentos em
tecnologia, sendo que sejam suficientes para que após formados contribuam
efetivamente com as indústrias de Goiás e de qualquer outro estado que eles
forem trabalhar.
Centro de Pesquisa em Desenvolvimento Regional do Centro-Oeste
(CPDR)
Apresenta em seus objetivos realizar estudos e pesquisas que contribuam
ao conhecimento das potencialidades produtivas da Região Centro-Oeste, a fim
de mostrar e fomentar alternativas produtivas e de serviços para o
desenvolvimento regional; organizar seminários e debates sobre estratégias e
alternativas do desenvolvimento da Região Centro-Oeste; e realizar projetos de
consultoria as empresas da Região Centro-Oeste, transformando-os em cases
e publicações acadêmicas. Constituído por um grupo de professores doutores
pesquisadores do UNIALFA, tanto do programa de Mestrado Profissional em
Desenvolvimento Regional como do Mestrado Profissional em Administração,
além de outros pesquisadores convidados para apoiar trabalhos em temas
especializados. Os pesquisadores são provenientes das áreas de Economia
Agrária, Administração, Sociologia, Economia, Direito, História e Engenharia,
além de profissionais de outras Instituições que têm interesse na temática do
desenvolvimento regional.
O CPDR do UNIALFA é, portanto, um núcleo de pesquisadores focado na
geração e na difusão de novos conhecimentos em desenvolvimento regional.
Estes conhecimentos se originam a partir da pesquisa científica e interação com
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o ambiente empresarial da região centro-oeste do Brasil como um todo, e de
outras experiências registradas em outros países mundo afora. Dessa forma,
busca-se agregar esforços de professores, empresários e estudantes que se
interessem pelo tema de desenvolvimento social-econômico descentralizado e
equilibrado do Brasil.
Projeto de pesquisa: Índice de Progresso Social – ISP
Este projeto foi desenvolvido pelo Mestrado em Desenvolvimento
Regional do UNIALFA, sendo apresentado ao vice-governador de Goiás,
estavam presentes o coordenador do mestrado e uma professora.

Este

Mestrado do UNIALFA desenvolve pesquisas direcionadas para as soluções
aplicáveis em âmbito público ou privado para apoiar o crescimento econômico,
o desenvolvimento socioeconômico da região.
Projeto: Desenvolvimento de Capa para Prótese
O estudante de Engenharia Lucas Urias elaborou um projeto em seu
trabalho de conclusão de curso, junto com o orientador que pode ajudar pessoas
que possuem amputação em nível transfemoral. O objetivo do projeto foi criar
uma capa que demonstre a maior similaridade possível a uma perna real, assim,
para tal intento foi realizado o escaneamento feito pelo videogame Xbox 360 e o
espelhamento da perna não amputada para a realização da impressão 3D. No
planejamento foram considerados os aspectos dos materiais de fabricação da
capa, devido ao peso da prótese, também usou-se a tecnologia de impressão
3D, que utiliza softwares gratuitos e práticos, possibilitando um trabalho mais fiel
à anatomia da pessoa com materiais leves e que não aumenta o peso da prótese
a ponto de prejudicar o paciente. Ao final a proposta transformou-se em seu
trabalho de conclusão do curso, sendo aprovado pela banca composta por
professores de engenharia.
Projeto de Rádio – Programa Quinta em Debate
O programa de rádio Quinta em Debate, promovido pelos cursos de
Jornalismo, Direito e Publicidade e Propaganda do UNIALFA, estreou no dia 18
de abril. O programa surgiu da parceria entre os cursos, que reuniram o desejo
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dos estudantes de Direito em promover as pesquisas e discussões realizadas no
Grupo de Estudo sobre História do Direito das Mulheres e de Gênero
(GEHDIMG) e também a vontade dos alunos de Jornalismo em manter a rádio
do UNIALFA ativa. Assim, o feminicídio foi tema do primeiro programa, escolhido
devido à relevância e aumento do número de casos. Ele foi abordado pelos
estudantes de jornalismo Victor Rodrigues e Luana Amanda, que receberam o
GEHDIMG.
No final do mês de junho o programa Quinta em Debate, conduzido por
estudantes de Jornalismo, promoveu um bate-papo multidisciplinar sobre a
Reforma da Previdência, com o suporte do professor de Radiojornalismo e do
coordenador do curso. Um dos pontos altos do debate foi sobre o percentual da
economia informal, que é gigantesca, pois são as pessoas que utilizam o serviço
público e não contribuem. Os entrevistados pelos alunos foram o professor da
Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo (FADISP), Francisco Pedro Jucá,
o coordenador do Mestrado em Desenvolvimento Regional da UNIALFA,
Marcelo Ladvocat, o advogado Edson José de Sousa Júnior e a administradora
Edna Perpétua dos Santos. Posteriormente, foram convidados para participar do
projeto o Grupo de Pesquisa de Direito Agrário e o curso de Publicidade e
Propaganda.
8ª edição do Projeto Domine o Leão
A atividade foi idealizada pelo curso de Ciências Contábeis do Centro
Universitário Alves Faria (UNIALFA), sendo uma ação social com o objetivo de
orientar os contribuintes sobre as regras e procedimentos para preenchimento
da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2019.
Os alunos interessados em participar se inscrevem pelo site da
instituição, participam do processo seletivo, sendo selecionados os alunos para
participarem do projeto. A capacitação dos alunos é realizada com aulas
teóricas, envolvendo todas as novidades e regras atualizadas pela Legislação
do Imposto de Renda Pessoa Física, e em seguida os alunos aplicarão o
conhecimento, adquirido em simulações práticas no sistema do IRPF. A oitava
edição do projeto "Domine o Leão” foi realizada entre os dias 15 e 18 de abril,
no Araguaia Shopping, e nos dias 22 e 23, nas unidades Perimetral e Bueno da
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instituição. A atividade contou com a participação de 47 alunos do curso de
graduação em Ciências Contábeis, que ofereceram, de forma gratuita,
consultoria sobre como fazer a declaração do imposto de renda. De acordo com
o coordenador do curso, durante os quatro dias em que os discentes estiveram
no shopping, foram realizados 76 atendimentos, sendo incluído o esclarecimento
de dúvidas e a consultoria, nos quais os alunos ensinavam as pessoas a fazerem
a sua própria declaração.
Figura 4: Material de divulgação do Projeto Domine o Leão

Fonte: Marketing UNIALFA 2019

Exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade
O exame CFC é uma avaliação feita por bacharéis em Ciências Contábeis
no Brasil, e tem como objetivo comprovar que possuem capacitação,
conhecimentos e práticas necessárias para o exercício da Contabilidade. Essa
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avaliação ocorre duas vezes ao ano, sendo uma vez por semestre. Na última
avaliação o UNIALFA teve 71 alunos fazendo a prova e 45 foram aprovados,
obtendo um índice de 63,38% de aprovação, sendo o maior índice das
instituições privadas.
Programa Microeconomics of Competitiveness (MOC) – Harvard
O programa Microeconomia da Competitividade da Universidade de
Harvard (MOC) liderado pelo professor emérito Michael Porter objetiva explorar
os determinantes da competitividade e do sucesso empresarial numa
perspectiva

econômica

regional.

Esta

entidade

congrega

atualmente

aproximadamente 100 universidades filiadas no mundo todo, que desenvolvem
pesquisas sobre negócios locais, agrupados em clusters ou arranjos produtivos
locais, utilizando metodologia de análise que considera não somente os fatores
tradicionais de produção, mas também o grau de exigência da demanda interna,
a presença de setores correlatos e de apoio (governo, universidades, institutos
de pesquisa), assim como a dinâmica competitiva das empresas existentes.
O Convênio MOC - UNIALFA foi instituído com intuito de desenvolver
análises sobre a região Centro-Oeste, visando o desenvolvimento de pesquisas
acadêmicas, e casos para ensino sobre a competência empresarial e competitiva
de clusters de negócios. Este programa promove workshops realizados
anualmente, reunindo professores pesquisadores e alunos das instituições
filiadas do mundo inteiro, que apresentam para debate casos sobre
competitividade de clusters regionais.
Microeconomia da Competitividade para os discentes dos cursos de
Mestrado do UNIALFA
Neste são utilizados casos exclusivos do convênio com o Instituto Michael
Porter e os discentes são estimulados a conhecer a produção intelectual deste
grupo de professores do mundo todo e, ao final participarem de um estudo de
caso. O melhor estudo de caso desenvolvido no âmbito do curso é traduzido
para o inglês e enviado para a reunião anual dos pesquisadores do grupo MOC
para concorrer pelo prêmio de melhor produção por instituição. O UNIALFA é a
única Instituição do Centro-Oeste e norte do Brasil presente neste convênio.
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Diversos professores dos mestrados estiveram presentes nos cursos de
formação para compartilhar ideias, conhecimento, metodologia, material
disponibilizado pela rede MOC. Além da disciplina, do desenvolvimento de
estudos de caso, o MOC do UNIALFA possui projeto de visitas técnicas para
conhecer professores da rede MOC de outros países e empresas que tiveram
casos utilizados pela rede para apoiar análises e buscar por soluções para
grupos empresariais com intuito de apoiar o desenvolvimento socioeconômico
de diferentes regiões do planeta.
Prêmio Coca-Cola de Redação
O objetivo desse projeto é o de incentivar a leitura e a prática em produção
de texto entre os alunos do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA),
premiando e divulgando os melhores trabalhos apresentados. A redação
compõe-se de um texto dissertativo-argumentativo com, no mínimo, uma lauda,
sobre um tema da atualidade, apresentado aos candidatos no momento da
realização. Os textos são produzidos no dia e horário definido no calendário
acadêmico para o evento, na Unidade Perimetral. Podem participar todos os
alunos matriculados do primeiro ao penúltimo período, nos cursos de graduação
do Centro Universitário Alves Faria. As inscrições são realizadas exclusivamente
no site: http://www.alfa.br/premioderedacao. Há premiação por curso e
premiação geral, não cumulativas, sendo por curso premiado com uma
mensalidade, o autor da melhor redação de cada curso. E no âmbito geral o 1º
colocado é premiado com quatro mensalidades; o 2º com três; e o 3º com duas
mensalidades.
Prêmio Talentos na Ciência e Tecnologia de Goiânia
Essa premiação tem por objetivo estimular a pesquisa e a produção
acadêmica na área tecnológica que contribuam com o desenvolvimento da
cidade, bem como, reconhecer pesquisadores que contribuem para a evolução
científica e tecnológica na capital de Goiás. A iniciativa homenageou no dia 13
de dezembro pessoas que se destacaram na sua área de atuação em prol do
segmento, sendo dividida em duas categorias, a primeira voltada para alunos
das universidades e a segunda para profissionais. O evento foi organizado pela
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia
(Sedetec) aconteceu no auditório do Senac Cora Coralina e contou com
representantes de mais seis instituições de ensino superior. Os homenageados
da UNIALFA foram três acadêmicos dos cursos de Engenharia premiados pela
prefeitura de Goiânia, sendo Airazec Nascimento Santos (Engenharia Elétrica),
Alefe Costa Macedo e David Brahiam Machado Morais Vieira de Melo (ambos
Engenharia da Computação). Todos receberam diploma de reconhecimento.
Prêmio do Programa Agrinho
O referido programa promove ações na área de educação para incentivar
a prática pedagógica e desenvolver projetos de construção do conhecimento
com temas de relevância social, sendo desenvolvido pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) de Goiás em parceria com a Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás (FAEG) e demais entidades e
empresas parceiras. O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) é uma
instituição parceira do Programa Agrinho há 4 anos, onde os alunos do curso de
Pedagogia entre o 5º e 8º períodos participam do projeto corrigindo trabalhos de
estudantes da rede pública municipal que fazem parte do programa. A
homenagem ao curso de Pedagogia do UNIALFA ocorreu durante a cerimônia
de premiação dos alunos que participam do projeto, as professoras das
disciplinas de estágio receberam o prêmio pela colaboração ativa nas atividades
do programa, tanto das professoras quanto dos estudantes de Pedagogia.
1º Prêmio Goiano de Excelência na Pesquisa Contábil
O evento ocorreu na XIII Convenção de Contabilidade de Goiás, tendo a
participação de alunos do curso de Ciências Contábeis do UNIALFA, que
ganharam os prêmios de 1º, 2º e 3º lugares referentes ao concurso de artigo
científico. A solenidade de repasse dos prêmios do Conselho Regional de
Contabilidade aos alunos vencedores aconteceu no mês de agosto, na sala
Alianças Internacionais, na unidade Perimetral do Centro Universitário Alves
Faria, contando com a presença dos acadêmicos, dos orientadores dos artigos
científicos, professores, gestores da instituição, bem como de representantes do
Grupo José Alves.
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Premiação dos Alunos Destaque
O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) realizou a premiação dos
Alunos Destaque dos cursos de Graduação de 2018/1. O evento foi promovido
pela diretoria da Instituição, e a entrega dos certificados ouro, prata e bronze aos
egressos que se destacaram no período em que estiveram nos cursos foi
realizada pelo reitor Nelson de Carvalho Filho. No evento houve a palestra sobre
Empreendedorismo, ministrada pelo mestre e consultor em Administração,
Wederson Vianna. A premiação ocorreu no final do mês de junho e contou
também com a participação da vice-reitora Fabine Évelin Romão Pimentel e dos
coordenadores dos cursos.
Parque de Goiânia projetado por alunos do UNIALFA
Os acadêmicos do 9º período de Arquitetura e Urbanismo, Gabriel
Henrique da Silva, Elaine Rodrigues e Thatyanne Ribeiro, acompanhados pelo
professor Carlos Henrique Ribeiro, trabalharam juntos o projeto de um parque
para o Conjunto Vera Cruz, do município de Goiânia, o projeto já foi aprovado
pelo prefeito. Os alunos realizaram reunião com a AMMA - Agência Municipal do
Meio Ambiente para apresentarem um esboço de projeto. Depois, fizeram uma
ação de revitalização do terreno retirando lixo e entulho, com o intuito de
conscientizar a população para que façam a preservação ambiental, foram
retirados do local mais de 100 sacos grandes de lixo. O projeto vem de encontro
ao desejo dos moradores da região que precisa se deslocar para bairros vizinhos
para um passeio e atividades físicas como uma caminhada.
1º e 2º Trainee Bootcamp
A primeira edição ocorreu no Centro Universitário Alves Faria, na unidade
Bueno no primeiro semestre, a atividade apresentou programas de Trainee no
Brasil aos estudantes e teve o objetivo de estimular sua participação nesses
programas. O evento orientou os estudantes sobre o funcionamento e os critérios
de participação nos programas de trainees, também foi um momento para o
aluno identificar os Conhecimentos, Habilidades e Atitudes (CHA) que os
auxiliem a participarem desses programas. Durante o 1º Trainee Bootcamp
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UNIALFA, os estudantes também tiveram a oportunidade de se inscreverem em
programas de trainee que mais se identificaram.
A segunda edição foi realizada na unidade Perimetral no segundo
semestre, cujo objetivo foi proporcionar a vivência em um processo seletivo para
o cargo de trainee. O 2º Trainee Bootcamp aconteceu em parceria com o Núcleo
de Práticas Empresariais (NPE), que operacionalizou todo o projeto com a
participação de professores e vários alunos. O evento teve a participação de
alunos dos cursos de Engenharia e Sistemas de Informação. O processo foi
desenvolvido em etapas, sendo iniciada com uma prova online com 15 questões
sobre

conhecimentos

gerais,

português,

raciocínio

lógico

e

analítico,

posteriormente a etapa presencial, onde os selecionados tiveram que fazer uma
apresentação, um teste psicológico e uma dinâmica de resolução de um case de
negócios. A etapa final contemplou a realização de entrevistas com os finalistas.
Destaca-se o fato de o evento ter simulações e contou com a presença de
recrutadores de grandes empresas e indústrias de Goiânia. Finalizaram seis
alunos que tiveram a oportunidade de vivenciar um processo seletivo para uma
vaga de trainee no mercado de trabalho.
1º Campeonato Goiano de Processo Civil
Competição organizada pelo Instituto de Estudos Avançados em Direito
com o apoio da Comissão Especial de Estudos Processuais da OAB/GO. O
evento teve a participação de estudantes de Direito de diversas instituições do
Estado de Goiás. A competição transcorreu em etapas, sendo a primeira fase
elaboração de peças escritas, sendo avaliados o domínio da norma culta, a
interpretação adequada dos fatos e alegações, organização e estruturação da
peça, referência à legislação, à doutrina e à jurisprudência, e raciocínio jurídico
lógico e coerente. A fase seguinte foi oral, com perguntas e respostas, o
participante tinha que fazer sustentação oral, a partir de um caso concreto
apresentado, uma simulação de julgamento, nessa etapa, os jurados analisaram
postura, organização, controle do tempo, conhecimento da lei e dos fatos. O
curso de Direito do UNIALFA teve a participação de cinco acadêmicos com a
supervisão de docentes, e obtiveram a classificação do 2º lugar na competição.
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Workshop: Práticas Inovadoras de Liderança para superar desafios
e aproveitar oportunidades da era Pós-Digital
O workshop foi realizado pelo MBA em Liderança e Gestão de Pessoas
4.0 do UNIALFA, com o objetivo de mostrar os quatro comportamentos chaves
do líder de alta performance diante das adversidades e oportunidades do mundo
VUCA, das tecnologias inteligentes, dos comportamentos que mudam o tempo
todo e possui métodos ágeis. O workshop foi gratuito, ocorreu na unidade Bueno
da instituição e teve três palestrantes, sendo eles Lorrany Batista, Joel Matos e
Messias Reis, profissionais renomados da área de liderança, tecnologia e
inovação, debatendo a temática com o público presente.
1º Workshop de Mecânica Automotiva
O workshop ocorreu no dia 22 de outubro em duas sessões, no Núcleo de
Práticas em Tecnologia e Inovação da instituição, no decorrer do 2º Congresso
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) do Centro Universitário Alves Faria
(UNIALFA), sendo ministrado por alunos do curso de Engenharia Mecânica para
proprietários de veículos. A finalidade do evento foi demonstrar componentes
reais, associando a teoria com a prática para apresentarem os sistemas que
compõem um carro, o seu princípio de funcionamento, as características e o que
as pessoas precisam saber na hora de manter a sua manutenção em dia.
Workshop: Gestão de Projetos e Inovação
O Centro Universitário Alves Faria realizou o workshop aberto para toda
a comunidade, com o objetivo de propiciar aos participantes técnicas de criação,
validação de ideias e como transformar tudo isso em projetos. O evento ocorreu
na unidade Bueno do UNIALFA, sendo entrada franca e as inscrições foram
feitas pelo site da instituição. O workshop foi desenvolvido para tratar dos
questionamentos que envolve as melhores técnicas do Design Thinking,
Gerenciamento de Projetos e Inovação, para que os participantes pudessem
entender como transformar uma ideia em um projeto. O workshop foi conduzido
por dois palestrantes, Tiago Keniskley que tem mais de 20 anos de experiência
na área executiva comercial e Messias Reis coordenador do MBA em
Gerenciamento de Projetos e Inovação do UNIALFA.
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Workshop: Inteligência Relacional
O assunto foi discutido no workshop ministrado pelo professor de
Psicologia do UNIALFA, Guilherme Nogueira na unidade do Bueno, o evento
aconteceu no dia 18 de junho, foi aberto ao público em geral. A inteligência
relacional é a habilidade de mobilizar pessoas e recursos em prol de um objetivo
comum. No ambiente corporativo, quando isso ocorre potencializa-se a
criatividade, a inovação e a geração de resultados acima da média. Segundo o
palestrante, o mercado procura profissionais que tenham formação e
habilidades, mas também capacidade de se relacionar com as outras pessoas.
1º Workshop de Usinagem UNIALFA
O curso de Engenharia Mecânica promoveu o 1º Workshop de Usinagem
UNIALFA, a atividade foi realizada no Laboratório de Fabricação, no dia 26 de
junho, sendo aberta a todos os estudantes de Engenharia Mecânica, dando
preferência aos alunos de períodos mais avançados. O objetivo do workshop foi
de estimular o contato prático dos estudantes com o processo de usinagem, além
de testar e operacionalizar o laboratório. Durante o workshop, os participantes
fabricaram uma polia utilizando um torno mecânico convencional.
1º Workshop de Soldagem
O evento aconteceu no dia 24 de junho e foi realizado pelo curso de
Engenharia Mecânica do UNIALFA, a atividade foi direcionada para os
estudantes que desejavam um contato prático com o processo de soldagem. No
workshop puderam testar e operacionalizar o Laboratório de Processos de
Fabricação, local onde foi realizada a atividade. Os alunos fizeram a montagem
e soldagem de uma caixa metálica usando Solda MIG.
Workshop: Negociación em Espanõl
O curso de Comércio Exterior do UNIALFA promoveu o workshop
"Negociación em Espanõl", que realizou a simulação de uma reunião em
espanhol. A coordenadora do curso, Maria Regina, disse que o objetivo foi
discutir e ampliar o estudo das estruturas linguísticas em língua espanhola,
assim como, desenvolver habilidades necessárias para a gestão de negócios
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internacionais. Durante a atividade, os estudantes negociaram com duas
empresas exportadoras, definindo o fornecedor ideal para a importação do
produto. O evento faz parte da disciplina de Espanhol IV (5° e 6° períodos), foi
realizado no dia 16 de maio, no Auditório do Bloco D e os alunos participantes
receberam 10h de atividades complementares.
2º Encontro de Iniciação Científica, Pesquisa e Extensão (EDIPEX)
O encontro foi promovido pela Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Goiás (UFG) aconteceu nos dias 04 e 5 de novembro, tendo como
finalidade proporcionar uma mostra do tripé ensino, pesquisa e extensão,
aproximar os discentes e docentes das instituições, bem como juristas da região.
O Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitário Alves Faria
(UNIALFA), participou do evento e o coordenador do programa esteve presente
na abertura. Houve também a parceria dos programas de pós-graduação em
Direito e Políticas Públicas (PPGDP) e em Direito Agrário (PPGDA) da UFG, o
Centro Acadêmico da Faculdade de Direito (CAXIM) da UFG e a Escola Superior
de Advocacia da OAB de Goiás (ESA Goiás). O encontro foi gratuito e teve a
participação de estudantes de graduação e pós-graduação em palestras, mesasredondas e apresentações de trabalhos científicos.
6ª e 7ª edição do Sarau do Curso de Psicologia
Ocorreu no dia 9 de abril, a 6ª edição do Sarau do Curso de Psicologia do
UNIALFA, evento que abordou temas relacionados à formação e atuação do
profissional da área. O sarau mostrou diferentes formas de expressão artística,
como a poesia, música e o teatro, desenvolvidas pelos alunos sob a orientação
de professores. As apresentações trouxeram conteúdos como violência contra a
mulher, ansiedade, depressão, estresse no trabalho e transtornos de
personalidade. Ao longo do evento, os estudantes também apresentaram dados
sobre os assuntos, ressaltando o papel político e social da Psicologia. A
coordenadora do curso, que é mentora e organizadora do evento desde sua
primeira edição, Dra. Hérica Landi de Brito, explica que o sarau buscou
possibilitar um espaço não-formal de aprendizagem fora da sala de aula. Os
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alunos de Psicologia puderam apresentar suas produções de conhecimento por
meio de diversas manifestações artísticas.
Figura 5: Material de divulgação do VI Sarau Psicologia

Fonte: Marketing UNIALFA 2019

Jornada da Tecnologia
Os cursos de Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia
Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Sistemas de
Informação e Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Alves Faria
(UNIALFA) realizaram, nos dias 23 e 24 de abril, a Jornada da Tecnologia. O
evento acontece no primeiro semestre e tem o objetivo de estimular uma atuação
crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando
aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Foram
desenvolvidas e programadas várias ações pelos diferentes cursos. Uma das
mais esperadas pelos alunos foi a apresentação de um veículo aéreo não
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tripulado (VANT) na palestra "Engenharia de Hardware: prototipando ideias,
criando produtos", ministrada por Vinícius Santos, mestrando em Engenharia no
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e atualmente desenvolvedor de um
VANT asa-fixa para uso no monitoramento e pulverização agrícola.
O curso de Engenharia Mecânica promoveu a mesa-redonda composta
por ex-alunos do UNIALFA, que discutiram o tema: "Carreira profissional dentro
de uma grande empresa, como empresário e autônomo", entre outros
minicursos. O curso de Engenharia Elétrica realizou a palestra "Algoritmos
Genéticos: a natureza inspirando soluções de problemas", com a participação
do professor do UNIALFA, Artur Melo, e a mesa-redonda abordando o tema
"Mercado de trabalho: presente e futuro da engenharia" com a professora do
UNIALFA, Nayane Moura. O curso de Engenharia Civil ofereceu oficinas de
noções de TQS – sistema computacional gráfico destinado a elaboração de
projetos estruturais, com os engenheiros civis André Vinícius e Guilherme Luiz;
promoveu a palestra: "Visão atual e Perspectivas futuras da Construção Civil",
ministrada pelo presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário
de Goiás (ADEMI/GO), e secretário de planejamento da prefeitura de Goiânia,
Roberto Elias de Lima.
O curso de Engenharia da Produção promoveu a palestra com o tema "Os
desafios da Indústria 4.0", com o mestre em Engenharia de Produção e Sistemas
e especialista em Software de Gestão Empresarial, Richard Antoni; e também a
temática "Lean: o mindset da produtividade e a otimização da cadeia" com o
tecnólogo em Produção Industrial Mecânica pelo Instituto Federal Goiano (IFG)
e líder de Projeto Lean Six Sigma, Guilherme Ferreira. O curso de Sistemas de
Informação promoveu a realização da mesa-redonda sobre "Gerenciamento de
Projetos,

Gestão

de

T.I.

e

Desenvolvimento

de

Software:

carreira,

empregabilidade, estratégia, excelência, inovação e talento" com a participação
da ex-aluna do UNIALFA Ariádner Silva Borges, participou também o
especialista em gestão de projetos Valdoílo Damasceno e o especialista em
Governança nas Tecnologias da Informação Douglas Sorrilha Gonçalves.
O curso de Arquitetura e Urbanismo aderiu à jornada e promoveu a
apresentação de produtos desenvolvidos externamente pelos alunos, sendo a
principal novidade desta edição da Jornada TEC. A reunião dos sete cursos para
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a realização de um evento conjunto, gerou a necessidade da elaboração de uma
nova identidade visual para a jornada, e esta foi desenvolvida pelos estagiários
Mylena Monteiro e Rones Vanderlei da Baru, agência experimental de
comunicação da instituição.
Jornada de Arquitetura e Urbanismo
Nos dias 23 e 24 de abril, nos períodos matutino e noturno foi realizada a
Jornada de Arquitetura e Urbanismo do UNIALFA, a atividade promoveu oficinas
e palestras para os estudantes. De acordo com a coordenadora do curso, Paola
Monteiro, o evento teve o objetivo de relacionar o conhecimento científico
adquirido em sala de aula com a prática profissional. Houveram oficinas como
AutoCAD, Topográfica e Sketchup, e nesta edição houve a inclusão do
Hackathon, que é uma oficina na qual os estudantes tiveram 24h para solucionar
uma situação-problema que, neste caso, foi desenvolver um projeto. O
Hackathon começou às 12h do dia 23 e foram fornecidas algumas informações,
como as solicitações do cliente e as características da obra para os alunos, e
terminou às 12h do dia 24, quando foi escolhido o projeto vencedor. A premiação
do grupo ganhador foi em horas de atividades complementares a mais que as
dos demais participantes da Jornada de Arquitetura e Urbanismo.
Jornada de Psicologia
Evento realizado em 06/11, na Unidade Bueno do Centro Universitário
Alves Faria (UNIALFA), sendo abordado reflexões teórico-práticas relacionadas
à atuação profissional dos psicólogos, como: Subjetividade; Análise do
Comportamento; Psicanálise; Psicologia no Esporte, dentre outros temas. A
participação foi gratuita e aberta para estudantes e profissionais de Psicologia.
Jornada de Negócios
No período de 04 a 12 de abril foi realizada a Jornada de Negócios
UNIALFA com o tema "O futuro da Administração: Oportunidades e Desafios",
organizada pela coordenadora do curso de administração, Profa. Maria Regina
Lima. O evento foi voltado para os alunos das áreas de negócios do Centro
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Universitário Alves Faria, com o objetivo de promover debates e discussões
sobre o papel do Administrador, abordando ainda temas atuais da área.
Manhãs da Inovação
O evento aconteceu no final do mês de outubro, no Auditório Maria Dilda
Alves, sendo promovido pelo Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) e pela
Razão Humana Consultoria, abordando temas como inovação nas empresas,
indicadores de análise de profissionais, ecossistemas organizacionais, entre
outros temas atuais importantíssimos para o crescimento e desenvolvimento de
pequenas, médias e grandes empresas. No evento foi realizada a palestra
People Analytics? o que é? Áreas de aplicabilidades e cases; Case de Inovação
da Startup Coca-Cola (Bico - inovando em gestão de pessoas); palestra RH
Estratégico na Era 4.0 e Painel de debates com a presença dos outros
palestrantes e de representantes dos apoiadores.
CinePsi
O curso de Psicologia do UNIALFA promoveu no dia 27 de abril um
CinePsi, com exibição do filme "Lady Bird - A hora de voar", evento realizado no
Auditório da Unidade Bueno. A atividade recebeu as psicólogas e psicanalistas,
Juliana Guimarães, Adriana Pinho e Maíra Alencar, que comentaram o filme a
partir dos fundamentos teóricos e técnicos da psicanálise. Segundo a
coordenadora do curso, Hérica Landi, o evento foi promovido para oportunizar
reflexões críticas por meio do recurso do cinema e contou com a participação
ativa dos alunos que estiveram presentes.
No segundo semestre a mostra ocorreu no dia 19 de outubro, no auditório
do Bloco D na unidade Perimetral do UNIALFA. A organização desse CinePsi
ficou a cargo de doze alunas do curso de Psicologia do Centro Universitário
Alves Faria (UNIALFA), tendo pipoca e certificado de 10 horas pela atividade, e
essa edição do CinePsi trouxe o último filme do diretor Almodóvar "Dor e Glória".
Após a exibição do filme, aconteceu um debate com duas profissionais da área
da Psicologia.
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Palestra: A natureza inspirando a solução de problemas
O evento teve o objetivo de ajudar famílias carentes e contribuir para a
formação intelectual do público presente. A palestra teve a iniciativa e condução
do professor do curso de Engenharia Elétrica, Me. Arthur Melo Pereira, que
pontuou sobre o poder da natureza para a solução dos problemas cotidianos. A
referida palestra teve caráter solidário, realizada pelo curso de Engenharia
Elétrica do UNIALFA no dia 18 de novembro, sendo realizada no auditório do
Bloco C, da unidade Perimetral e foi aberta ao público em geral, tendo como
entrada 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá), tendo sido os
alimentos doados para famílias carentes.
Palestra: Infrações Éticas e as respectivas sanções no Processo
Ético Disciplinar
O evento ocorreu no dia 13 de setembro, no auditório do Bloco D da
unidade Perimetral do Centro Universitário Alves Faria, a entrada foi franca,
aberta tanto para estudantes quanto para a comunidade externa em geral, e
ministrada pelo presidente do Tribunal de Ética da OAB/GO, Dr. Samuel
Balduíno. A palestra foi permeada pelo Código de Ética do profissional de Direito,
que dita as regras de conduta que regulamentam o exercício da profissão do
ponto de vista da moral, e a inobservância das condutas descritas nele é passível
de punição ao profissional infrator. O evento foi uma oportunidade de levar aos
acadêmicos do curso de Direito o conhecimento e auxiliar na sedimentação da
boa advocacia, para que no futuro evite-se a aplicação de punições aos
profissionais da área jurídica.
Palestra: Gerenciamento Eficaz de Projetos
O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) realizou em agosto a
referida palestra na unidade Bueno, tendo como palestrante o gerente de
projetos Alessandro Wesley. O evento teve a finalidade de apresentar aos
participantes ferramentas para desenvolver ideias e gerir projetos, pois o
gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades,
ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir seus requisitos.
Cada vez mais o mercado de trabalho tem ampliado o nível de suas exigências,

58

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

e no caso da gestão de projetos, busca-se profissionais com práticas e
competências para planejar, executar, monitorar e controlar os projetos de uma
organização, independentemente do tamanho ou da complexidade desses
projetos.
Palestra: Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
A finalidade da palestra foi abordar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
por ser uma obrigação acessória instituída pela Medida Provisória 627, de 2013
e convertida em Lei nº 12.973, em 2014, sendo o novo livro contábil-fiscalsocietário do SPED. A ECF tem objetivo é interligar as informações contábeis e
fiscais para comprovação da base de cálculo do IRPPJ e da CSLL, exigindo
compliance nessas apurações para o seu cumprimento completo e preciso. A
palestra foi ministrada pelo Professor do MBA em Auditoria Fiscal e
Planejamento Tributário do UNIALFA, Alexandre Scotti Muzzi no dia 18 de junho,
no SCESGO - Sindicato dos Contabilistas do Estado de Goiás.
Palestra sobre a História dos LGBTS no Brasil: Corpos Subversivos
O curso de Direito do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA), em
parceria com o Grupo de Estudos sobre História dos Direitos da Mulher e de
Gênero (GEHDIMG), promoveu no dia 11 de maio, a palestra: "História dos
LGBTS no Brasil: Corpos Subversivos". O evento foi realizado no auditório do
Bloco D, na Unidade Perimetral, e contou com a presença do historiador da
Universidade Federal de Goiás (UFG) Rhanielly Nascimento. O objetivo da
palestra foi permitir que os estudantes compreendam como a homossexualidade
historicamente foi compreendida nas constituições brasileiras, além de como
essa disciplinarização destes corpos contribuiu para a criminalização da
LGBTfobia, que se refere a todo e qualquer tipo de ódio e discriminação contra
a população LGBT. Segundo a vice-coordenadora do GEHDIMG, Anne Caroline
Fernandes, em entrevista, o encontro foi uma oportunidade de os estudantes
aprenderem mais sobre como os mecanismos de controle social contribuíram
para que o movimento LGBT fosse discriminado ao longo da história das
sociedades no Brasil e no mundo.
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Palestra sobre blockchain e smartcontracts
Os cursos de Graduação em Direito e Mestrado em Direito Constitucional
Econômico do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) realizaram no dia 12
de abril a palestra com o tema "Blockchain y Smartcontracts Mas Allá del 'Hype',
Fundamentos e Desarollos y Retos para el Futuro". O evento foi realizado no
auditório do Bloco D da Unidade Perimetral, e abordou sobre transações
financeiras na internet contou com a participação da professora doutora Vanessa
Serrania, da Universidade de Salamanca (Espanha). Durante o encontro, a
palestrante apresentou ao público informações gerais sobre os conceitos
centrais da temática dentro do universo do Direito. Em seguida, mostrou os
fatores que têm contribuído para a ascensão do fenômeno da hiperconectividade
dentro das transações financeiras e a consequente queda de confiança no
sistema tradicional.
Palestra: Desafios e possibilidade do uso da música nos anos
iniciais do Ensino Fundamental
O curso de Pedagogia do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA)
promoveu no dia 13 de abril, a referida palestra, realizada no auditório do Bloco
C da Unidade Perimetral e contou com a presença do pedagogo Pedro Farias,
graduado em Pedagogia e Pós-graduado em Educação Musical pelo Centro de
Estudos Claretiano, em Goiânia. A atividade fez parte da programação da
décima quarta edição dos Seminários Interdisciplinares, que é uma disciplina
permanente, ministrada na graduação de Pedagogia. O evento foi organizado
pelos professores e alunos do curso e é realizado ao longo do ano. Segundo a
coordenadora do curso, o objetivo central é instruir os alunos para que, no futuro,
possam trabalhar com o ensino da música com as crianças no Ensino
Fundamental.
Palestra sobre "Empreendedorismo Digital: Como começar?
No dia 19 de março, o Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA),
realizou uma palestra sobre "Empreendedorismo Digital: Como começar?", com
o empreendedor e consultor em inteligência digital Cloves Neto. O evento foi
organizado pela coordenação do curso de Administração, Profª Maria Regina
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Lima, e pelo Profº de Marketing Diego Alves Jacob. Segundo o professor, o
objetivo da palestra foi proporcionar aos alunos o contato com uma atividade
diferenciada para a discussão do tema Empreendedorismo Virtual. Ele ainda
enfatizou que a proposta foi despertar o engajamento dos alunos e agregar o
que foi aprendido na teoria ao que é colocado em prática. Outro propósito foi
fazer com que os estudantes acreditem que podem ser empreendedores.
Palestra: O impacto da internet na produção jornalística
Foi realizada, no dia 11 de abril, no Estúdio de TV localizado no Bloco B
da Unidade Perimetral do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA), uma
palestra com o tema "O impacto da internet na produção jornalística". O evento
contou com a presença da editora do Portal Mais Cinco, a jornalista Luisa
Gomes. Em entrevista o professor de Jornalismo e Convergência Digital Vinicius
Tondolo, pontuou que o objetivo foi promover o contato dos alunos com
profissionais que já desenvolvem ações inovadoras na área de jornalismo.
Palestra sobre vida e carreira no exterior
O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) realizou no dia 18 de abril,
a palestra sobre carreira internacional com dicas para quem deseja trabalhar em
uma empresa multinacional. O evento contou com a presença do engenheiro de
desenvolvimento web Sheldon Led, que trabalha atualmente na Amazon, e da
youtuber Maria Martins, que enfatizou as experiências relativas aos aspectos
culturais de morar em outro país. A palestra foi realizada no auditório Doutor
Jerônimo Geraldo de Queiroz, no Bloco D da Unidade Perimetral, e contou com
a participação de alunos dos cursos de Sistemas da Informação, Engenharia da
Computação, Administração e Comércio Exterior. Na ocasião, Sheldon e Maria
expuseram as dificuldades que enfrentaram e o passo a passo que seguiram
para conseguirem se fixar na cidade de Dublin, na Irlanda, onde moram desde
2017. O convidado se mostrou satisfeito com a participação do público e a
youtuber explicou que os interessados em viver e trabalhar no exterior precisam
ter em mente um local definido antes de deixar o Brasil.
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Mesa redonda: Não vai ter psiu
Essa mesa redonda aconteceu em outubro, no auditório do Bloco D, da
unidade Perimetral do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA), cujo tema
era: Do luto à luta: conscientização sobre a perda gestacional, neonatal e infantil.
O evento foi aberto ao público e teve a participação de professores, advogados
e psicólogos, e visa discutir a questão da violência contra a mulher e sobre a
participação da mulher na sociedade, voltado para aspectos da área do Direito,
da Psicologia. Não vai ter psiu, é um projeto idealizado em 2017 pelo vereador
de Goiânia, Andrey Azeredo e aborda questões envolvendo a violência contra a
mulher.
Mesa redonda: Os reflexos da implantação do Bloco K e o risco fiscal
O tema foi discutido por quatro especialistas, dois integrantes do governo
Estadual e outros dois consultores atuantes em empresas de vários segmentos,
sendo eles professores do MBA em Auditoria Fiscal e Planejamento Tributário
do UNIALFA. A composição da mesa foi com João Arlindo Gusmão, auditor
fiscal do Estado de Goiás; Ricardo Borges de Rezende, superintendente da
Contabilidade Geral da Secretaria de Economia de Goiás; Marciel Augusto
Raimundo Lima, advogado tributarista e especialista em ICMS; e o consultor
tributarista Virgílio Neto de Barros. O evento ocorreu no dia 26 de junho, no
auditório da unidade Bueno do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA), foi
aberto ao público e teve a finalidade de esclarecer dúvidas e sensibilizar os
participantes da importância da qualificação para uma boa gestão tributária.
Mesa Redonda sobre Violência contra a Mulher
Os estudantes do 6º período noturno da Unidade Perimetral do curso de
Psicologia do UNIALFA promoveram a mesa redonda "Violência contra a mulher:
do abuso ao feminicídio". O evento aconteceu no dia 21 de maio em auditório da
unidade Perimetral. O evento contou com convidados especialistas nesta área,
sendo um deles a especialista em Direito Penal e Processo Penal, professora
universitária e delegada de polícia no Estado de Goiás, Paula Meotti, que
abordou o tema "Violência contra a mulher também é problema seu!", abordando
as demandas relativas a denúncias e casos de violência contra a mulher. A
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convidada, a psicóloga Aliciana Oliveira de Freitas, especialista em Avaliação
Psicológica e mestranda em Saúde Mental, apresentou "Dilemas da violência",
ressaltando questões relevantes na vivência na Delegacia Especializada no
Atendimento à Mulher (DEAM).
Participou também, o psicólogo Handerson Shouzo Abe, especialista em
Psicologia Jurídica e vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia de
Goiás, que falou sobre "Avaliação psicológica no contexto da violência sexual",
abordando os tratamentos realizados tanto com a vítima quanto com o autor da
agressão. Finalizando com a psicóloga Melissa Sousa, especialista em Perícias
Psicológicas e Diagnóstico com o Rorschach, e mestre em Psicologia, que
abordou o tema "Violência doméstica", explicando sobre as influências do
contexto social na construção dos indivíduos e a relação com os casos de
violência.
Mesa Redonda sobre Educação Inclusiva
O curso de Pedagogia do UNIALFA promoveu no dia 30 de abril uma
mesa redonda sobre educação inclusiva. O evento abordou o tema "Olhares e
perspectivas sobre a importância da família no processo de ensino e
aprendizagem", que foi debatido por profissionais da área da educação, pais e
comunidade escolar. De acordo com a coordenadora do curso, a mesa redonda
promoveu a discussão do tema de modo a "oportunizar a visão da família e de
diferentes áreas do conhecimento sobre a temática". A coordenadora explicou
que a inclusão se encontra intimamente vinculada aos diferentes olhares dos
envolvidos nesse processo.
O evento foi um momento de "análise e reflexão dos diferentes aspectos
e saberes vinculados aos processos de ensino e aprendizagem em situações
que envolvem a família". Ressaltou também que a mesa redonda abordou as
"possíveis ações e intervenções a serem realizadas pela família e pelos
profissionais de educação no contexto escolar". A mesa redonda foi direcionada
para alunos e egressos do curso de Pedagogia, e aberto a demais profissionais
interessados no tema. Foi realizada no auditório do Bloco C e valeu 4h de
atividades complementares.
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IV Congresso Internacional de Direito Constitucional e Filosofia
Política: Moralidade política e os fundamentos normativos da autoridade
O evento teve a participação de cinco professores do curso de Direito do
Centro Universitário Alves Faria e ocorreu em novembro na USP em São Paulo,
sendo uma oportunidade para pesquisadores apresentarem e discutirem
trabalhos com temas de relevância no campo do Direito Constitucional, da
Filosofia do Direito, Moral e Política. Esse congresso tem o reconhecimento da
comunidade acadêmica pela sua excelência, e tem a participação de instituições
de ensino superior renomadas. A coordenadora do curso de Direito do UNIALFA,
Maria Izabel de Melo Oliveira dos Santos, que também teve trabalho selecionado
para esse congresso, pontuou que se orgulha de ter tido professores com os
trabalhos aprovados para esse evento, demonstrando a competência dos
docentes e dos pesquisadores envolvidos, bem como do compromisso do
UNIALFA com a pesquisa e a educação.
10º Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico
O Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico é realizado pelo Instituto
Brasileiro de Direito Urbanístico – IBDU a cada dois anos e tem o objetivo de
reunir juristas, operadores de direito, urbanistas, pesquisadores, estudantes e
demais profissionais que atuam com o tema do urbanismo em todo o Brasil. O
evento teve como tema em 2019 "A política urbana em xeque", cujo propósito foi
discutir as interfaces do direito urbanístico e quais as diversas mudanças que
estão ocorrendo em relação à política urbana. Essa proposta apresentou uma
pluralidade de temas desde o racismo, machismo e LGBTfobia a questões
políticas urbanas e ambientais, aconteceu entre os dias 22 e 24 de outubro na
cidade de Palmas, no estado do Tocantins, a organização do congresso foi da
Universidade Federal do Tocantins (UFT).
O Centro Universitário Alves Faria teve a participação da acadêmica de
Arquitetura e Urbanismo, Flávia Cirqueira e dos egressos Mardokai Oliveira e
Whallst Guibson, cujos artigos foram selecionados, os mesmos tiveram a
orientação da professora Paola Regina Monteiro. Por meio da pesquisa feita em
Goiânia, os acadêmicos observaram que existe uma dificuldade de inclusão
social, ou seja, muitos bairros não tem acesso a alguns tipos de serviços e bens
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que estão mais centralizados, aqueles que tem acesso, ocorre após duas horas
por meio do transporte coletivo.
21ª edição do Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) – Regional Centro-Oeste
Essa edição aconteceu entre os dias 22 e 24 de maio, em parceria com a
Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de
Goiás (UFG). O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) esteve representado
no evento com a participação do coordenador dos cursos de Jornalismo e
Publicidade e Propaganda, Roberto Jimenes, em duas mesas de debates. Ele
integrou a discussão das mesas sobre "Ensino de Comunicação - Grupos de
pesquisa e tendências da produção acadêmica", na manhã de quinta-feira (23),
e sobre "Diretrizes Curriculares de Publicidade e Propaganda, processos
institucionais e desafios das novas atividades profissionais", na tarde do mesmo
dia. O outro representante do UNIALFA foi o aluno de Jornalismo Blender
Barbosa que cursa atualmente o 8º período de Jornalismo. Ele esteve na
Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação (Expocom), e
apresentou o trabalho "Corações Yoguis", uma reportagem feita nos moldes de
jornalismo literário sobre a prática da yoga.
Congresso USP de Iniciação Científica
Alunos e professores do curso de Ciências Contábeis, tiveram artigos
provenientes de trabalho de conclusão de curso aprovados no maior Congresso
da América Latina da área. Neste ano o congresso da USP foi realizado entre os
dias 24 e 26 de julho, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
(FEA/USP), em São Paulo.
18ª

SuperAgos

–

Convenção

e

Feira

de

Negócios

para

Supermercados e Panificadoras
O evento teve a parceria do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA)
para proporcionar conhecimentos por meio de palestras na Estação do
Conhecimento, foram ministradas palestras sobre gestão, finanças, marketing,
tecnologia, legislação e tributário pelos docentes do UNIALFA. O acontecimento
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foi realizado em setembro, no Centro de Convenções de Goiânia. A abertura
oficial ocorreu no Auditório Lago Azul tendo a presença da vice-reitora do
UNIALFA, do presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), e
de diversas autoridades. O evento contou com uma feira com 4,5 mil metros
quadrados de área, estando instalados 156 estandes expondo seus produtos e
serviços relacionados ao segmento industrial, de distribuição, prestadores de
serviços, tecnologia, serviços bancários, entre outros. Houve também oficinas de
panificação, espaço carne gourmet e oficinas de alimentação.
30º Encontro Nacional de Cursos de Graduação em Administração
(ENANGRAD)
O evento aconteceu na Universidade Federal de Uberlândia-MG, no mês
de agosto, onde o egresso José Júlio de Siqueira Sartori do Mestrado
Profissional em Administração do UNIALFA, apresentou sua pesquisa de
dissertação, abordando o capital intelectual e a gestão do conhecimento do
Grupo José Alves. A dissertação teve a orientação da Dr. Hérica Landi de Brito,
e o tema central foi a Gestão de Aprendizagem – No Contexto das
Transformações, sendo um assunto de relevância para o mundo corporativo,
pois estudos sugerem que as organizações que investem no conhecimento e na
valorização dos seus colaboradores, potencializando o seu Capital Intelectual,
agregando valor as suas atividades e aumentando a sua eficiência e
credibilidade entre seus colaboradores e clientes externos.
Campus Party
Ocorrido no mês de setembro, foi realizado no Shopping Passeio das
Águas, sendo considerado a maior imersão tecnológica. O evento possui mais
de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo. A Campus Party está no
Brasil há doze anos e produziu edições nos seguintes países: Espanha, Holanda,
México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica,
Colômbia, Equador, Itália e Singapura. O objetivo do evento foi permitir a
participação ativa dos campuseiros e da sociedade, houve conteúdos sobre as
temáticas de inovação, empreendedorismo, blockchain, IoT, inteligência artificial,
coders, makers, steam, games, criatividade, entretenimento, design e marketing
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digital. Também foi possível acompanhar palestras, workshops, espaço de
drones, games, entre outros.
A Campus Party tem a responsabilidade pelo conteúdo e pela construção
de ambientes favoráveis para divulgar as tecnologias avançadas, suas
aplicações nos campos da Educação, da Economia, do Trabalho e da Cultura
Digital. O Centro Universitário Alves Faria foi parceiro do evento, tendo a
participação de acadêmicos e professores. Os coordenadores dos cursos de
Sistemas de Informação, Engenharia da Computação e de Software realizaram
uma palestra com o tema: Criatividade e Engenharia, pontuando sobre o acesso
à tecnologia e a experimentação que se tornou parte da vida dos jovens no
aprendizado.
Oficina: Uma nova forma de cuidar do seu bebê
Esse projeto foi realizado de setembro a outubro, acontecendo em
encontros semanais, na unidade Bueno e na unidade Perimetral, sendo
atividades gratuitas. O evento foi desenvolvido pelas acadêmicas Karla
Fernandes e Sarah Dáleth do curso de Psicologia do UNIALFA. O projeto
baseou-se na teoria da exterogestação, que pontua que a gravidez não dura
apenas 9 meses e sim 12, mesmo o último trimestre acontecendo fora do útero.
O objetivo das acadêmicas foi apresentar para as mães para que passem a usar
esse método e conscientizar as pessoas sobre os benefícios de curto e longo
prazo que esse suporte pode dar. A oficina apresenta a forma de fazer a
transição do bebê para a vida extra-uterina, onde os pais devem recriar ao
máximo as sensações que a criança tinha quando ainda estava no útero da mãe.
5ª edição do Summer School em Democracia e Desenvolvimento
O curso tem o objetivo de apresentar as principais questões levantadas
pela globalização do Direito e pela Comunicação Transjudicial, com foco nos
sistemas Europeu e Latino-americano. O propósito do curso é oferecer aos
alunos um amplo conhecimento de sistemas, aproveitando a imersão completa
no ambiente Europeu jurídico e cultural. O evento está dividido em dois (02)
módulos de 30 horas cada, sendo que na primeira parte da aula é realizada uma
palestra e a segunda parte é dedicada às discussões entre os estudantes e o
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professor. O curso recebe estudantes de áreas como Administração,
Engenharia, Ciências Sociais, Economia e outras, e foi realizado no mês de julho
em Siena, sendo uma parceria entre UNIALFA/FADISP e Universidade de Siena.
1ª edição do Hackathon (Administração e Comércio Exterior)
Os alunos do 1° ao 8° período dos cursos de graduação em Administração
e Comércio Exterior do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) promoveram
a primeira edição do "Hackathon - 24 horas para salvar sua empresa". A
finalidade do evento foi contribuir para o desenvolvimento da capacidade
analítica dos alunos na resolução de problemas no mundo dos negócios, o quais
são exigidos conhecimento teórico e prático. O evento ocorreu no mês de junho,
tendo várias atividades, desenvolvidas nos laboratórios e salas do bloco C da
unidade Perimetral da instituição. Para o desenvolvimento do evento foram
formadas 9 equipes, cuja única regra era ter alunos de do 1º ao 8º período dos
cursos participantes, com o objetivo de elaborar uma solução para o estudo de
caso de uma empresa real com problemas gerais.
4ª edição do Alfa Branding
O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) realizou o referido evento
em setembro, este foi idealizado pela coordenadora do MBA em Branding Marcia
Auriani, curso oferecido pela instituição. A quarta edição foi coordenada pela
aluna do MBA Karoline Mello, que utilizou os conteúdos do curso de Branding
para construir o evento, a temática abordada foi Construindo uma Marca
Poderosa – Humanize sua marca e crie identificação. O evento foi aberto pela
coordenadora do curso Marcia Auriani com a palestra sobre marcas
humanizadas.
Houveram duas palestras que foram realizadas por dois alunos egressos
do UNIALFA, sendo o diretor de marketing da Imperador Alimentos, Higor
Toledo, que apresentou o seu case de sucesso, com o título: Uma marca é feita
de pessoas reais, e por Frank Michael, publicitário e estudante de psicologia que
abordou sobre o tema: A psicologia das marcas: branding e o processo de
humanização. No evento também houve mesa redonda que recebeu mulheres
para a discussão sobre as marcas poderosas.
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II Mostra de Produção Científica em Psicologia e Análises
Institucionais
O evento foi realizado no mês junho pelo curso de Psicologia do UNIALFA
e aconteceu na Unidade Bueno e na Unidade Perimetral, a apresentação ocorreu
em formato de banner. Os trabalhos científicos produzidos pelos estudantes ao
longo das disciplinas foram de pesquisas desenvolvidas propondo intervenções
fundamentadas teoricamente para as instituições em que desenvolveram as
análises. A finalidade da mostra segundo a coordenadora do curso, a Dra. Hérica
Landi, foi realizar a exposição dos trabalhos feitos por meio de um projeto
interdisciplinar do curso de Psicologia do UNIALFA, promovendo uma estreita
relação entre ensino, pesquisa e extensão em várias instituições da comunidade
visando uma formação e atuação profissional que se vincule às atividades de
investigação científica.
Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF)
Estudantes do 5º ao 8º períodos do curso de Administração do UNIALFA
participaram de palestras da Semana Nacional de Educação Financeira
(Semana ENEF) de 2019. Idealizada pelo Comitê Nacional de Educação
Financeira (CONEF), a inciativa buscou promover a ações de educação
financeira no Brasil. Nesta edição, a Semana ENEF foi realizada entre os dias
20 e 26 de maio por todo o país. As palestras da Semana ENEF contaram com
a participação do diretor do Banco Itaú Goiânia, do comandante da Polícia Militar
de Goiás, e do gestor do Grupo Moreira. A atividade foi realizada no Auditório do
Bloco C da Unidade Perimetral do UNIALFA, sob a orientação do professor João
Vieira Filho.
Agência Baru renova campanhas preventivas da CIPA
A gestão atual da CIPA do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA),
procurou a parceria com a Agência Experimental de Comunicação Baru para
desenvolvimento de novos métodos para a realização e melhor divulgação de
suas ações para a veiculação de campanhas mensais, que segue o calendário
do Ministério da Saúde. Os cartazes foram desenvolvidos pelos alunosestagiários da Baru e aplicados aos ambientes da instituição, a fim de comunicar-
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se com o público institucional e acadêmico. Foram trabalhados temas como
alerta à prevenção de acidentes no trânsito, incentivo à doação de sangue, a
conscientização das hepatites virais e do câncer ósseo.
1º Encontro do Grupo de Planejamento de Goiás (GPGO)
O Grupo de Planejamento de Goiás (GPGO), possui atualmente 11
profissionais da área de planejamento publicitário, e este procurou Centro
Universitário Alves Faria para dar suporte a sua primeira reunião, que ocorreu
no dia 5 de junho, no auditório da Unidade Bueno do UNIALFA. O grupo surgiu
da união de profissionais das principais agências de publicidade de Goiânia,
dentre elas: Crispim, Asteroid, Zig, Box e Pagu. Os organizadores do evento
pontuaram que o objetivo do evento era unir a categoria e dar visibilidade para a
área perante o mercado local.
O evento teve a participação da publicitária e psicanalista Juliana França,
que abordou a temática "Planejamento pra que? Entendendo o dia a dia do
planejamento e como ele é a chave para o negócio do seu cliente". Segundo o
coordenador dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo do
UNIALFA, essa parceria criou a oportunidade de aproximar o mundo acadêmico
com o profissional, ressaltando que a equipe de planejamento é responsável pela
definição de estratégias para a criação de peças publicitarias e que define o
plano de ação das agências no projeto do cliente.
Seminário:

A

importância

da

família

no

processo

ensino

aprendizagem
O evento foi promovido pelos alunos gestores dos seminários em 16 de
março, pelas professoras gestoras e pela coordenação de Pedagogia do Centro
Universitário Alves Faria (UNIALFA), em sua Unidade Perimetral. O evento, que
faz parte do conjunto de atividades que envolvem as disciplinas do curso, contou
com a participação do psicólogo Alailson Dias. Ele incentivou o envolvimento dos
pais na vida dos alunos, pontuando a importância que a família esteja
participando e vendo o comportamento do filho, e que se está acontecendo algo
no mundo externo dele que esteja atrapalhando o desenvolvimento intelectual e
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psicomotor do estudante. Na ocasião, estiveram presentes professores, alunos
e familiares de universitários.
Desafios Escolares
O curso de Pedagogia do UNIALFA promoveu o evento, tendo como tema
desta edição "Brincar e Reciclar: desafios e possibilidades nos anos iniciais". O
evento teve um formato extensionista, incluindo a realização de apresentação
teatral, palestras, mesas redondas e oficinas pedagógicas e aconteceu nos dias
17 e 18 de maio na unidade Perimetral, realizado no auditório Maria Dilda. O
objetivo foi promover a atividade pedagógica acadêmica de ensino, pesquisa e
extensão. O evento discutiu o ato de brincar, fundamental para o
desenvolvimento de aptidões físicas e mentais da criança, oportunizado uma
reflexão crítica da prática pedagógica.
O evento recebeu estudantes e egressos do curso de Pedagogia, e
demais profissionais interessados na área educacional. Este evento foi criado
pela coordenação e professores do curso de Pedagogia, a fim de fomentar a
atividade pedagógica e acadêmica, oferecendo a oportunidade de análise crítica
da prática dos alunos, professores e interessados na área educacional.
Abordando uma reflexão de diferentes temáticas vinculadas ao campo
pedagógico, esta é uma chance singular de vislumbrar as vivências relacionadas
à construção de saberes.
III Colóquio de Análise do Comportamento e Neurociências
O curso de Psicologia do UNIALFA promoveu no dia 04 de maio, o III
Colóquio de Análise do Comportamento e Neurociências, o evento contou com
apresentações de casos clínicos de profissionais renomados, incluindo exalunos da Instituição. Além das palestras e mesas redondas, os estudantes da
Graduação fizeram exposição de trabalhos de pesquisa desenvolvidos na
disciplina Processos Cognitivos. A coordenadora do curso, Dra. Hérica Landi
explicou que o III Colóquio de Análise do Comportamento e Neurociências
buscou apresentar as interfaces entre neurociências e comportamento de modo
interdisciplinar. O evento recebeu estudantes e professores de Psicologia, foi
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realizado no Auditório Maria Dilda Alves e os participantes levaram 1kg de
alimento não perecível, que foi doado para a Vila São Cottolengo.
5ª edição do CODECUP
Foi realizada, dia 18 de maio, no Centro Universitário Alves Faria
(UNIALFA), nos laboratórios 12 C e 2 C da Unidade Perimetral. O objetivo da
competição foi promover entre os alunos a criatividade, a capacidade de trabalho
em equipe, a busca de novas soluções de software e a habilidade de resolver o
maior número de problemas sob pressão. Evento interno do curso de Sistemas
de Informação, sendo planejado nos moldes da Maratona de Programação da
Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Os estudantes são preparados por
meio das disciplinas de Algoritmos e Linguagens de Programação dos cursos de
Engenharias e de Algoritmos e Programação de Computadores da graduação
de Sistemas de Informação.
A competição é composta por duas fases: a primeira é um aquecimento
com duração de três horas e sem pontuação; já a segunda é a resolução dos
problemas, para a qual os alunos deverão utilizar somente linguagens
específicas de programação - Java, Python, Java Script, C ou C++. São
apresentadas quinze questões para serem respondidas em quatro horas. Para
desenvolver as atividades, cada equipe terá um computador oferecido pela
organização do CodeCup disponível para uso. Os materiais de consulta são de
responsabilidade dos times, como livros, manuais ou qualquer outro que seja
impresso. É vedado o uso de qualquer material digital. O time vencedor foi
aquele que obteve a maior pontuação nas quatro horas de competição. A
premiação é uma medalha de ouro e prata para primeiro e segundo lugar,
respectivamente. Todos os alunos ganham horas complementares.
Feira dos Sabores
O curso de Administração do UNIALFA promoveu no dia 10 de maio a
Feira de Sabores, evento em que os estudantes montaram barracas para
comercializarem produtos desenvolvidos ao longo do semestre, sob a orientação
do professor Diego Jacob. A atividade avaliou o conhecimento dos alunos sobre
o conteúdo aprendido na disciplina de Marketing II, com ênfase em Plano de
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Marketing. O evento foi um momento para os estudantes colocarem em prática
seus conhecimentos, foi realizado no Saguão do Bloco C da Unidade Perimetral
e valeu 4h de atividades complementares.
3ª edição do Terceiro Setor em Ação
O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do UNIALFA participou no dia 04 de
maio da 3ª edição do Terceiro Setor em Ação, evento realizado pela Associação
Novo Amanhecer, realizada na Escola Municipal Rita Maria. A atividade tem
como objetivo promover serviços essenciais à comunidade carente, como os
atendimentos odontológico e jurídico, a aferição da pressão e glicemia, e o
verdurão ecológico. Durante a ação social, o NPJ ofereceu atendimento jurídico
gratuito, orientando a população e dando encaminhamento quando necessário.
Segundo a coordenadora do curso de Direito do UNIALFA, Maria Izabel, a
participação dos estudantes no evento permitiu que eles trabalhassem diferentes
habilidades. O evento teve a participação de 10 estudantes do curso que estão
entre os 7º e 10º períodos, matriculados nas disciplinas de Prática Jurídica. Eles
foram acompanhados por um advogado do NPJ e também pela coordenadora.
5º edição do MMA Jurídico
O curso de Direito do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) da
Unidade Perimetral realizou a 5º edição do MMA Jurídico, a competição
aconteceu no Auditório Maria Dilda Alves, no dia 25 de abril, em dois horários.
Os assuntos selecionados para este ano foram "sacrifício de animais em cultos
religiosos", no período matutino, e "ativismo judicial", no noturno. Os temas são
escolhidos pela coordenação do curso de acordo com as atualidades e
relevância no mundo jurídico e as equipes pró e contra são sorteadas. O MMA
Jurídico há cinco anos faz parte do calendário acadêmico do UNIALFA,
ocorrendo no primeiro semestre de cada ano, a competição funciona com a
divisão de duas equipes, compostas por dez alunos, um de cada período,
coordenados por um professor. A grande novidade deste ano foi que o técnicoprofessor que acompanha cada time teve um auxiliar técnico, que foi um exaluno que já participou do MMA Jurídico.

73

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Break Comex
A atividade foi promovida pelo curso de Comércio Exterior do UNIALFA,
tendo o objetivo de apresentar aos estudantes o contexto atual das relações
internacionais dos países da América Latina e os cenários futuros. A
coordenadora do curso de Comércio Exterior, Profa. Maria Regina, explicou que
o Break Comex buscou promover uma discussão sobre "temas relativos ao
comércio exterior brasileiro e o mercado internacional". O evento recebeu o
palestrante Adriano Pires de Almeida, doutor em Estudos Estratégicos
Internacional e coordenador do Grupo de Estudos da América Latina (GEAL). A
atividade foi realizada no dia 25 de abril, na sala Alianças Internacionais, na
Unidade Perimetral.
EmpreTED
O evento foi realizado no dia 8 de abril, no auditório do Bloco C do Centro
Universitário Alves Faria (UNIALFA), teve como tema central a Administração:
Oportunidades e desafios. O evento usou o formato TED, ou seja, foram
convidados quatro participantes, que tiveram 15 minutos, cada, para mostrar
suas experiências. Após as explanações, os alunos puderam fazer perguntas e
participar de sorteios de brindes das empresas parceiras do evento: UNIALFA,
Odorata Cosméticos e Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH). O
aluno do curso de administração e cantor David Martin fez a abertura cultural. A
mediação das apresentações ficou a cargo do professor especialista João Filho,
que acredita que o formato TED faz com que o aluno visualize melhor os
profissionais do mercado e desperte interesse em outras áreas.
Especialista em Marketing, o coordenador dos cursos de Jornalismo e
Publicidade Roberto Jimenes falou sobre a inteligência de mercado com enfoque
nos colaboradores. A administradora hospitalar Denise Carvalho esclareceu
sobre os desafios da gestão Hospitalar. A psicóloga organizacional da ABRH
Renata Falco discutiu de quem é a responsabilidade da gestão de carreira, dos
funcionários ou das organizações. O professor Leandro Borges trouxe o tema
"Comércio exterior em Goiás e a internacionalização de empresas" para o
debate. Ele recomendou que alunos que almejam trabalhar em multinacionais
aprendam outro idioma e identifiquem setores que oferecem oportunidades.
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Debate sobre Violência contra Mulher
O curso de Direito do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA)
promoveu um debate com o tema "Mulher: padrões impostos pela sociedade,
preconceitos e desafios". O evento foi realizado no dia 26 de março, no auditório
do Bloco D da Unidade Perimetral e contou com a participação da coordenadora
do curso, Maria Izabel Melo, da professora de psicologia da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) Vera Morselli, da especialista em
psicologia jurídica Laura Bettancourt e da consultora Esthersanne Amorim, do
Sebrae-Goiás. O debate contou com mediação do vereador de Goiânia, Andrey
Azeredo (MDB), que idealizou a campanha "Não Vai Ter Psiu!", promovida pela
Câmara Municipal de Goiânia desde janeiro de 2017. Durante o evento, os
convidados discutiram as consequências da violência doméstica contra a
mulher, ao apresentarem estatísticas e vídeos com informações aprofundadas
sobre a temática.
Campanha Não Vai Ter Psiu! e do Projeto Semeando a Paz
O encontro da campanha Não Vai Ter Psiu! e do projeto Semeando a Paz foi
realizado no dia 26 de março no UNIALFA. A campanha foi idealizada pela
Câmara Municipal de Goiânia e o projeto pela Universidade Estadual de Goiás
(UEG). As duas atividades foram criadas com o objetivo de promover a defesa e
a valorização da mulher, apoiando causas femininas e combatendo as formas
de violência e assédio às mulheres. O evento abordou o tema "Mulher: padrões
impostos pela sociedade, preconceitos e desafios". A palestra aberta para alunos
da Instituição e comunidade externa, e valeu 5 horas de atividades
complementares.
III Fórum Regional de Relações Internacionais
Os professores e estudantes do curso de Comércio Exterior do UNIALFA
participaram do III Fórum Regional de Relações Internacionais, que foi realizado
nos dias 28, 29 e 30 de março. Durante o evento, o professor do curso de
Comércio Exterior do UNIALFA, Thiago Augusto Narikawa, apresentou o artigo
"A globalização tecnológica e os processos info rmacionais na América Latina".
O fórum teve o objetivo de estimular o debate acadêmico, a atração de
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investimentos e a cooperação nos âmbitos da cultura, educação e tecnologia.
Foi realizado pelo Grupo de Estudos da América Latina (GEAL) e pela Federação
Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais (FENERI) em parceria com
o Conselho Regional de Relações Internacionais (CORRIC). A edição teve como
tema: O Centro-Oeste no Centro da América Latina, e foi promovida com o apoio
do Governo do Estado de Goiás e de representantes diplomáticos de países da
América Latina. A programação do III Fórum Regional de Relações
Internacionais foi realizada no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em
Goiânia/GO.
Vice-reitora do UNIALFA participa de programa sobre Gestão
No dia 28 de fevereiro, a vice-reitora do UNIALFA, Dra. Fabine Evelin
Romão Pimentel participou do programa Falando em Gestão. Em entrevista, ela
abordou o papel das Instituições de Ensino Superior (IES) na formação do
profissional demandado pelo mercado e também sobre os pilares de uma Escola
de Negócios: matriz curricular, laboratórios e programa de estágio. O programa
foi transmitido as 21h30 no canal Fonte TV, e também abordou temas
relacionados à Excelência Humana e Geração de Valor para Negócios.
Evento de Psicanálise
Os alunos do curso de Psicologia do UNIALFA participaram do evento
Testemunho de Passe, realizado na unidade Bueno no dia 23 de fevereiro, e
organizado pela Delegação Geral Goiás/Distrito Federal da Escola Brasileira de
Psicanálise (EBP). O evento teve como objetivo promover a divulgação, o ensino
e o estudo sobre o dispositivo do Passe, que diz que o analisando que realiza
sua análise até o fim deve testemunhá-la a comunidade psicanalítica para
receber o título de Analista da Escola. O evento contou com a participação de
Maria Josefina Sota Fuentes, psicanalista praticante de Orientação Lacaniana,
e membro da Escola Brasileira de Psicanálise (EBP) e da Associação Mundial
de Psicanálise (AMP). Também participaram a coordenadora geral da
Delegação Geral Goiás/Distrito Federal da EBP, Ceres Lêda Rubio, a
coordenadora do curso de Psicologia do UNIALFA, Hérica Landi de Brito, e o
psicanalista da EBP e da AMP, Cristiano Pimenta.
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Aprovação de aluno do UNIALFA no concurso para residência
multiprofissional COREMU-SES/GO
O recém-graduado em Psicologia no UNIALFA, Danilo Pereira Lima, foi
aprovado em 2º lugar em processo seletivo. O concurso foi para residência
multiprofissional COREMU SES 2019, que destinou 12 vagas para a área de
Psicologia. A seleção foi para preenchimento de vagas dos Programas de
Residência em Área Profissional da Saúde nas Unidades de Saúde da Secretaria
de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO). O programa é de modalidade de ensino
de pós-graduação (Latu Sensu), sendo conferido o título de especialista ao
participante no final da residência. Ele é caracterizado por ser um método de
ensino em serviço e é destinado às áreas relacionadas à saúde. O programa
possui carga horária de 60 horas semanais com duração mínima de dois anos.
Levando em consideração os aspectos mencionados e os solicitados
nesta dimensão, detectou-se que nas propostas pedagógicas são trabalhadas a
flexibilidade e a interdisciplinaridade, possibilitando ao aluno maior abertura e
comprometimento consigo mesmo e com o outro de forma reflexiva e
transformadora. A obtenção destes objetivos ocorre através das diversas
atividades desenvolvidas dentre elas cita-se a elaboração de projetos de
integração das disciplinas dos diversos períodos letivos, práticas profissionais
em laboratórios especializados, visitas técnicas, estágios supervisionados com
acompanhamento docente, encontros técnico-científico, trabalho de conclusão
de curso e outros eventos
Apresenta-se a seguir o gráfico 4, que expõe a percepção dos discentes
quanto a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas, onde
pode ser verificado que no primeiro semestre 54,53% dos discentes
consideraram que sempre e frequentemente ocorre a articulação do
conhecimento teórico com atividades práticas e no segundo semestre 48,53%
pontuarem a esse respeito. No item às vezes tem-se 29,79% no primeiro
semestre e 34,99% no segundo semestre, e no outro extremo o raramente e o
nunca trazem dados de 15,98% e 16,48% respectivamente.
Em relação a articulação da prática com a teoria para o entendimento das
pontuações nos itens “às vezes” e “raramente”, essa pontuação dos discentes
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tem a ocorrência de uma variável não detectada que interferem neste contexto,
ou seja, há teoria que não se aplica essa vertente por isso ocorreu a indicação.
Gráfico 4: Articulação do conhecimento teórico com atividades práticas

Fonte: Autoavaliação Institucional 2019

A articulação entre conhecimento teórico e atividades práticas

são

desenvolvidas de maneira satisfatória, para atingir estes objetivos são
desenvolvidas inúmeras atividades, destacando-se dentre elas: elaboração de
projetos de integração das disciplinas dos diversos períodos letivos, práticas
profissionais em laboratórios especializados, visitas técnicas, estágios
supervisionados com acompanhamento docente, encontros técnico-científico,
trabalho de conclusão de curso e outros eventos. Nesse sentido, os resultados
revelam que nas propostas pedagógicas são trabalhadas a flexibilidade e a
interdisciplinaridade, possibilitando ao aluno maior abertura e comprometimento
consigo mesmo e com o outro de forma reflexiva e transformadora.
Na análise desse quesito, confirmou-se que o Centro Universitário Alves
Faria (UNIALFA) mantém um canal acessível com a comunidade, demonstrando
preocupação em manter diálogo aberto por meio do site da instituição
(www.unialfa.br) por intermédio do qual, qualquer pessoa da comunidade pode
entrar em contato direto com a Instituição. A comunicação com a sociedade
também ocorre através de: publicações impressas (jornais, informativos,
catálogos, folders, cartazes, etc.), produções eletrônicas (rádio e tv) e Internet
(portais, sites, newsletter, banners, informativos, etc.). A validação desses canais
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de

comunicação

pode

ser

evidenciada

através

dos

documentos

do

Departamento de Marketing da Instituição.
Figura 6: Site Institucional

Fonte: Site do UNIALFA 2019

A comunidade acadêmica tem como meio de comunicação o sistema
acadêmico, onde o discente tem acesso por meio do aluno online, a todas as
informações de sua vida acadêmica, facilitando o contato dos alunos permitido
o acesso ao material das aulas inseridas pelos docentes, sugestões de leitura,
lista de exercícios e toda a programação de cada disciplina. Por meio do aluno
online, o discente tem acesso direto a todas as informações de sua vida
acadêmica. Internamente o site da Instituição (www.unialfa.br) permite a relação
da mesma com os alunos, nas questões formais como acesso à situação
acadêmica e financeira e, consulta ao acervo da biblioteca, consulta a faltas e
notas, etc. Os docentes por sua vez, fazem a inserção de todos materiais
relativos à disciplina ministrada através do sistema acadêmico, inserindo os
planos de ensino, aulas, arquivos diversos, notas, realizando conversação com
os alunos através de mensagens e chats.
Por meio do site institucional (www.unialfa.com.br), existem outros canais
de comunicação, sendo a Ouvidoria e o Fale Conosco que mantém o diálogo
aberto com a comunidade. A Ouvidoria permite o envio de reclamação ou
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denúncia por meio de formulário e pelo Fale Conosco se envia dúvida, sugestão
ou solicitação de atendimento (aluno) também por meio de formulário. Estes
canais são abertos a qualquer pessoa da comunidade, por intermédio deles se
pode entrar em contato com o UNIALFA para tratar de assuntos diversos do
contexto institucional. Os discentes têm ainda a possibilidade de reunir com
Coordenadores de Curso nos horários próprios para atendimento.
Central de Atendimento ao Aluno
A concepção da Central de Atendimento pautou-se através do intuito de
realizar uma prestação de serviços de qualidade, com alto nível de organização
e respeito à comunidade acadêmica. A Central de Atendimento ao Aluno é um
dos canais de comunicação do UNIALFA abertos para receber sugestões,
reclamações e elogios, tendo como objetivo a excelência no atendimento, o bom
relacionamento com os alunos e sua plena satisfação.
No site institucional encontra-se sua página mostrando os diversos
serviços ofertados, sendo de responsabilidade orientar os alunos sobre: Vida
acadêmica e financeira; Procedimentos adotados pela instituição baseados na
Legislação Educacional, Resoluções Internas e Estatuto; Recebimentos,
encaminhamentos e acompanhamento das solicitações formalizadas pelos
alunos aos setores da instituição, como: Secretaria Geral, Reitoria, Coordenação
de Graduação e Pós-Graduação, Financeiro, Comitê de Crédito, etc.
Os principais serviços oferecidos pela Central de Atendimento são a
abertura de requerimentos, desde que previstos nas resoluções internas da
instituição, como aproveitamento de disciplinas, descontinuidade de curso,
mobilidade acadêmica, regime de acompanhamento, regime excepcional,
reopção de curso/turno ou unidade, retificação de nota, prova substitutiva, teste
de suficiência; solicitação de documentos, como declarações e atestados,
emitidos pela Secretaria; inscrições em cursos; matrículas fora do prazo ou de
calouros; atualização de dados pessoais; acordos e negociações financeiras
referentes as mensalidades em atraso do semestre anterior; emissão da 2ª via
de boletos bancários.
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Na sequência exibe-se o gráfico 5 demonstrando os dados que foram
tratados da percepção dos alunos em relação ao cumprimento de prazos para
soluções de problemas realizados pela Central de Atendimento.
Gráfico 5: Central de Atendimento

Fonte: Autoavaliação Institucional 2019

Os resultados obtidos permitem inferir que os alunos percebem de bom a
ótimo o cumprimento de prazos para soluções de problemas pela Central de
Atendimento, somando 59,58% no primeiro semestre e 58,46% no segundo
semestre. E em menor índice encontra-se de regular a ruim, somando com
32,32% no primeiro semestre e 34,76% no segundo semestre. No que se refere
a Central de Atendimento ao Aluno, esta tem conseguido atingir seu objetivo que
no atendimento e relacionamento com os alunos.
Há que se ponderar, entretanto, que a Central de Atendimento, é o meio
mais utilizado pelos alunos, pois sua prestação de serviço engloba grande parte
das necessidades discentes. De acordo com a gestão da Central de Atendimento
os serviços mais solicitados são informações como ajuste de matrícula ou
matrícula fora do prazo, bolsa e financiamentos, boletos, documentações,
matrícula, mensalidades e processos, negociações, cadastro digital, finalização
de processos, autorização de acesso e documentos pendentes. Nos períodos
limites de data de matrícula ocorre uma sobrecarga nos atendimentos,
apresentando alta demanda devido à maioria dos discentes deixarem para o
último prazo a concretização da matrícula, acumulando com outros serviços,
mesmo sendo disponibilizados serviços no aluno online, onde o próprio discente
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solicita e realiza a impressão dos documentos. Com a finalidade de minimizar
essa demanda e aperfeiçoar os serviços prestados pela Central de Atendimento,
foram realizadas mudanças nos serviços, de forma a agilizar o atendimento,
algumas delas foram: disponibilizar serviços no aluno on-line.
O Centro Universitário Alves Faria realiza eventos que possibilitam o
relacionamento com a comunidade, encontro de iniciação científica, interação
entre Coordenadores de Curso, Docentes e Discentes através de permanentes
reuniões de colegiado, as convenções no início de cada semestre entre o
pessoal administrativo e docentes que possibilitam aos envolvidos trocarem
informações necessárias para tornar o processo de comunicação do UNIALFA
mais eficiente.
Ademais, reitera-se alguns eventos que estreitam a relação da Instituição
com a comunidade, tais como o UNIALFA Tour (visitas de escolas de públicas e
privadas); Vestibular (oportunidade de ingresso na Instituição); Ação Ser Social
do Centro de Trabalho Comunitário (serviços voluntários das diversas atividades
dos cursos, doação de alimentos); Jornadas (debates entre convidados para
discussão de temas para conhecimento do aluno e comunidade); Caminhada da
Fé a Trindade (organização de caminhada para integração de alunos, familiares
e comunidade); Open UNIALFA (evento para familiares dos calouros para a
apresentação da IES); Coral UNIALFA (oportunizar aos funcionários, docentes,
discentes e comunidade a educação musical); Congresso de Ensino, Pesquisa
e Extensão (divulgar pesquisas e trabalhos científicos e motivar os docentes e
discentes internos a iniciar projetos científicos acadêmicos) e o Monumento Os
bandeirantes (resgatar a história de Goiás, possibilitando à comunidade a
visitação ao monumento).
O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) busca atender aos
princípios inerentes à qualidade de vida estudantil, os programas de ingresso,
acompanhamento pedagógico, permanência do estudante, participação em
programas de ensino, pesquisa e extensão, a representação nos órgãos
estudantis, buscando propostas de adequação e melhoria desta prática. Nesse
sentido, apurou-se estratégias de ensino com o emprego de metodologias ativas
que propiciem o desenvolvimento do ensino-aprendizagem, planejados e usados
conforme o conteúdo programado, sendo aplicados como prática pedagógica
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sala de aula invertida, estudo de caso, aprendizagem entre pares e times (Peer
Instruction), aprendizagem baseada em problemas, jogos de empresas e
softwares modernos que simulam situações assemelhadas às presenciadas na
gestão de empresas, além dos processos tradicionais como aula expositiva
dialogada, dinâmica de grupo, simulações e trabalho em grupo, estágio
profissional, estágio curricular e trabalho de término de curso.
Visita Técnica
No que se refere aos projetos disciplinares realizados nos cursos, têm-se
o planejamento de atividades como as visitas técnicas para que o aluno
vislumbre o todo de forma macro e micro para que faça análises e consiga obter
coerência em sua tomada de decisão quanto a inter-relação dos assuntos
tratados pelas disciplinas. A Visita Técnica é pré-definida pelo corpo docente nas
semanas

de

planejamento

semestrais

considerando-se

os

conteúdos

programáticos das disciplinas envolvidas, os objetivos propostos e os locais
selecionados para as visitas. Os alunos são acompanhados pelos professores e
apresentam relatórios de aprendizagem posterior que integram a avaliação
processual das disciplinas. A seguir lista-se ocorrências de visitas técnicas
realizadas pelos discentes e docentes do decorrer do ano letivo.
Visita técnica à emissora Record TV Goiás
Alguns alunos e professores do curso de Publicidade e Propaganda do
Centro Universitário Alves Faria realizaram uma visita técnica na emissora
Record Goiás, onde conheceram as instalações e os estúdios da emissora.
Também puderam acompanhar a estruturação das estratégias de merchandising
e assistiram o programa Cidade Alerta Goiás.
Visita técnica ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)
Os alunos dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia da
Computação do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) realizaram visita
técnica ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em Brasília, a atividade
aconteceu no dia 27 de agosto. A visita teve o objetivo de estimular o
aprendizado

sobre:

Despacho

de

Carga;

Procedimentos

de

Rede;
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Funcionamento

e

Operação

do

Sistema

Elétrico;

Técnicas

de

Contingenciamento; Estrutura da ONS.
Visita técnica a fábrica de gelatina Gelnex
Alunos dos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica do
Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) visitaram a fábrica de gelatina
Gelnex, localizada às margens da BR-060, no município de Nazário. A visita
aconteceu no dia 18 de maio e surgiu da parceria entre o coordenador do curso
de Engenharia Mecânica, e o ex-aluno da instituição Jullyano Lopes, que é o
atual responsável pela manutenção da fábrica.
O objetivo foi apresentar o ambiente de fábrica aos alunos para que
verificassem na prática o que veem em sala de aula, como os processos de
geração de energia, moagem, secagem, decantação, filtração e conhecer como
ocorre o tratamento de fluentes. Durante a visita, os discentes acompanharam o
processo de transformação do couro suíno e bovino, que chega dos curtumes
da região e vira gelatina. A Gelnex é uma empresa multinacional que trabalha
com exportação, a unidade de Nazário foi inaugurada em 2004 e produz cerca
de 13 mil toneladas de gelatina por ano, e exporta para 150 países.
Visita técnica na Vila São Cottolengo
Estudantes do curso de Psicologia do UNIALFA participaram de uma
visita técnica ocorrida no dia 11 de maio na Vila São Cottolengo que é um
hospital filantrópico que atende 332 pacientes com deficiência e em
vulnerabilidade social, e que moram o local. Os alunos visitaram os ambulatórios
de neuropsiquiatria e neurologia, e puderam conhecer as intervenções
psicológicas e multiprofissionais aplicadas em diferentes casos clínicos. Durante
a visita, os estudantes fizeram a entrega das doações de alimentos arrecadados
durante o III Colóquio de Neurociências e Análise do Comportamento.
Visita técnica: a grandes empresas da cidade de São Paulo,
especializadas em Coworking, Startups, Entretenimento Enigmático e afins
A finalidade do evento foi oferecer aos estudantes visitas a grandes
empresas dos ramos de Coworking, Startups, Produção e Entretenimento, em
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parceria com o projeto Tour para Empreendedor, do empresário Alessandro
Duarte. Foram disponibilizadas 24 vagas, assim, alunos do 1º ao 8º período dos
cursos de graduação em Administração e Comércio Exterior do Centro
Universitário Alves Faria (UNIALFA) fizeram viagem para São Paulo entre os
dias 6 a 8 de junho. O pacote para os três dias de viagem incluía passagens
aéreas, hospedagem com café da manhã, translado e entradas aos locais de
visitação. Houve predominância do curso de Administração.
Segundo a coordenação, o intuito é apresentar e proporcionar aos alunos
aprendizagem sobre Coworking, Startups, Aceleradoras, Processo Fabril e
Gamificação, além do turismo local sobre empreendedorismo. Os alunos
visitaram a fábrica da Yakult, a TV Band, o Campus São Paulo Google Space, a
sede do Google, o Escape Hotel Jogo, a Ace, o Cubo Itaú, a Starbucks e muito
mais. Segundo professores e alunos as expectativas relativas a visita técnica
foram supridas, houve muita aprendizagem, troca de ideias, agregando novos
conhecimentos para os acadêmicos.
Visita técnica no Alphaville Goiás
Os alunos do 9º e 10º períodos curso de Engenharia Civil do UNIALFA
participaram de uma visita técnica no Alphaville Goiás no dia 08 de abril. A
atividade foi realizada na obra de construção de uma residência de alto padrão,
com estrutura de concreto armado e protendido. Foram acompanhados pelo
professor André Vinícius Leyser de Sousa.
Visita técnica à Ace Startup
O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) realizou no dia 04 de abril,
uma visita técnica à empresa ACE Startups com os alunos de Administração e
Comércio Exterior. O evento foi organizado pela coordenação dos cursos, que
estão sob a responsabilidade da professora Maria Regina Lima. Além de
conhecerem como se dá o processo de encubação de startups, isto é, a
aceleração de negócios e empreendedorismo, os estudantes também puderam
perceber, como conquistar recursos para suas empresas.
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Visita técnica à fábrica da Coca-Cola
Nos dias 11 e 12 de abril, os estudantes dos cursos de Administração,
Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação e Arquitetura e
Urbanismo do UNIALFA participaram de visitas técnicas na Refrescos
Bandeirantes. A empresa produz, distribui e vende os refrigerantes da Coca-Cola
Brasil de forma exclusiva para Goiás e Tocantins. Após a visita, os estudantes
assistirão à palestras de gestores da Refrescos Bandeirantes, que abordarão
algumas características, experiências e desenvolvimento do trabalho de suas
respectivas áreas.
Visita técnica na Tramontina
Os estudantes do curso de Administração do UNIALFA realizaram uma
visita técnica na fábrica da Tramontina em Goiânia/GO no dia 27 de março. A
atividade foi realizada pelo Núcleo de Práticas Empresariais (NPE) da Instituição
com o objetivo de estimular o aprendizado prático sobre as áreas de logística e
distribuição. Os estudantes participaram das atividades acompanhados de
professores.
Visita técnica à Expo Revestir em São Paulo
O curso de Arquitetura e Urbanismo do UNIALFA realizou de 13 a 18 de
março, visita técnica à Expo Revestir em São Paulo. A visita foi aberta a
participação de alunos dos demais cursos da Instituição. Com saída programada
para o dia 13 de março e retorno no dia 18, os alunos fizeram visita técnica na
Expo Revestir, ao Centro de São Paulo, a Marcos Arquitetônicos e Culturais da
Cidade e à Avenida Paulista.
Programas de Bolsa de Estudos
Por intermédio de diversos programas, os alunos matriculados nos cursos
ministrados pelo Centro Universitário Alves Faria, podem beneficiar-se de bolsas
de estudos, facilitando e aumentando o acesso a Instituição. Confirmou-se que
o UNIALFA possui cadastro junto ao Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES), ao Programa Universidade para Todos (PROUNI),
havendo outros programas de financiamento tais como a bolsa da Organização
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das Voluntárias de Goiás (OVG), Bolsa Empresa, Bolsa Coral, Bolsa Monitoria e
Projeto de Bolsas para funcionários e apoio aos discentes. Outra forma do
estudante cursar uma graduação pode ser realizada com o PAF - Parcelamento
Fácil UNIALFA, que oferece aos alunos que estão em dificuldade para custear
os estudos, a oportunidade de parcelar parte da mensalidade e realizar o
pagamento após o término da graduação. A tabela a seguir demonstra as
modalidades de financiamento de estudo oferecidos e utilizados pelos
estudantes do UNIALFA.
Tabela 6: Bolsas de Estudo
Bolsa

Qtde

Bolsa despesa
Campanha 2019-2
Convênio empresa
Coral
Diretoria
EDUCAFRO
Egresso
Emissão de NF
Emissão NF
FBR
FIES
FNDE
Funcionário UNIALFA
Mentor FADISP
Monitoria
OPEN ALFA
OPEN MALL
OVG
PAF
PFF
PROUNI
Redação Coca-Cola
Vizinhança
Total

10
69
712
49
2
11
10
49
41
19
782
472
114
9
13
2
383
1.642
100
65
1.405
23
10
6.025

Fonte: Supervisão Educacional
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Núcleo de Estágio e Atividades Complementares
O Estágio Supervisionado procura articular a teoria e prática, e para tal
intento, o Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) possui o Núcleo de Estágio
que é o responsável pela padronização e arquivo da documentação
comprobatória da prática de estágio realizada pelos alunos. O Núcleo de Estágio
do UNIALFA proporciona a integração da instituição com o setor empresarial,
assegurando que o relacionamento Escola-Empresa contribuindo efetivamente
para a prática profissional e melhor capacitação do aluno. Outrossim, também
atua na captação e oferta de oportunidades de estágio e emprego, mantém o
cadastro das oportunidades oferecidas pelas principais empresas empregadoras
de mão de obra qualificada. As ofertadas podem ser acessadas pelos discentes
através

do

seu

e-mail

cadastrado

ou

pelo

e-mail

do

núcleo

(estagio@unialfa.com.br), também ficam expostas no mural de oportunidades, e
são divulgadas pelo Aluno Online. Assim, o estudante do UNIALFA tem a
oportunidade de encaminhar seu currículo e participar de processo seletivo em
empresas parceiras da instituição.
As principais atividades do Núcleo de Estágio são o registro de
documentação de estágio e atividades complementares; orientar os alunos de
graduação, e as empresas, para a realização dos estágios obrigatório (de acordo
com a carga horária do curso) e extracurriculares; divulgar as vagas de estágios,
trainees e cargos efetivos, oferecidos pelas empresas e agentes de integração;
coletar e acompanhar dados relevantes, como bolsa/ auxílio para os estagiários,
atendimentos realizados e estágios ativos por curso; e enviar as melhores
oportunidades para o e-mail do aluno.
As atividades complementares realizadas pelo estudante no decorrer do
curso são de responsabilidade do Núcleo de Estágio tanto o recebimento quanto
os lançamentos das atividades. Elas podem ser entregues pelo aluno através de
fotocópias de declarações e certificados de atividades complementares que o
estudante realizou durante seu curso (integradas à sua matriz curricular), ou
encaminhando a coordenação através de lista de presença em eventos
organizados no curso.
Outro aspecto a ser pontuado diz respeito ao Trabalho de Conclusão de
Curso, que possui o objetivo de oferecer ao formando a oportunidade de
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consolidar seus interesses e experiências pela elaboração de um trabalho
científico que explicite um esboço de formas de enfrentamento de problemas
educativos de natureza prática ou teórica.
Em seguida apresenta-se por intermédio da tabela 7 os dados referente a
quantidade de vagas de estágio captadas pelo Núcleo de Estágio nas empresas
parceiras, o número de contratos efetivados e a média semestral.
Tabela 7: Estágio Supervisionado
Curso

2019-1

2019-2

Vagas

Contratos

Média

Vagas

Contratos

Média

Administração

147

68

46%

154

36

23%

Arquitetura e Urbanismo

52

39

75%

49

33

67%

Ciências Contábeis

7

5

71%

11

6

55%

Ciências Econômicas

111

63

57%

97

44

45%

Comércio Exterior

25

11

44%

20

12

60%

Direito

101

60

59%

69

44

64%

Engenharias

95

59

62%

102

63

62%

Jornalismo

48

23

48%

14

9

64%

Pedagogia

82

48

59%

36

15

42%

Psicologia

104

56

54%

53

42

79%

Publicidade e Propaganda

71

12

17%

30

7

23%

Sistemas de Informação

43

12

28%

25

13

52%

Total

886

456

51%

660

324

49%

Fonte: Núcleo de Estágio 2019

A partir dos resultados apontados na tabela 7, apurou-se o número de
vagas de estágio captadas e oferecidas pelo Núcleo de Estágio e o quantitativo
de contratos efetivados, percebeu-se que em média o Núcleo consegue obter
um número de oferta de estágio acima do índice de discentes que buscam o
estágio curricular ou extracurricular.
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Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP)
Ao ingressar no Ensino Superior alguns estudantes apresentam
dificuldade de adaptação e aprendizagem, neste contexto surge o Núcleo de
Apoio Pedagógico (NAP) do UNIALFA, que desenvolve um trabalho de
acompanhamento e apoio pedagógico a todos os alunos com dificuldades de
adaptação e aprendizagem. O NAP busca desenvolver ações que viabilizam o
processo de ensino e aprendizagem, e potencializa o desempenho acadêmico
do aluno. Assim, elabora e coordena projetos de recuperação de estudos para
alunos de menor rendimento, além de oferecer orientações didático-pedagógicas
que possibilitem a resolução de problemas que intervenham no desempenho
acadêmico. Ao apoiar os esforços dos alunos, o NAP garante acessibilidade à
uma educação de qualidade. Os atendimentos são realizados nas unidades
Bueno e Perimetral.
O Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) tem como principais atividades
realizar atendimento psicopedagógico que ocorre a partir das necessidades de
cada aluno; organizar a Monitoria de forma conjunta entre professor-aluno;
estruturar o Nivelamento para os acadêmicos com dificuldade ficar no nível
compatível com os demais estudantes; e fazer Encaminhamento do aluno caso
seja necessário, para o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Prática Psicológica (NEP)
e/ou Núcleo de Educação Inclusiva (NEI).
Na tabela 8 destaca-se os atendimentos realizados pelo NAP.
Tabela 8: Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP)
Tipo de Atendimento

2019-1

2019-2

Total

Psicopedagógicos e orientação educacional

148

247

395

Acompanhamento da Monitoria

16

40

56

Acompanhamento do Nivelamento

92

131

223

Total

256

418

674

Fonte: Núcleo de Apoio Pedagógico 2019

Monitoria
Destaca-se entre as atividades desenvolvidas no Centro Universitário
Alves Faria a Monitoria, que tem por objetivo contribuir para a melhoria do ensino
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de graduação, é uma atividade que visa auxiliar à docência. Essa prática é
exercida por alunos regularmente matriculados em cursos de graduação do
UNIALFA, e busca incentivar a melhoria do processo ensino-aprendizagem,
promovendo a cooperação acadêmica entre alunos e professores e minimizar os
índices de reprovação, evasão e falta de motivação nas disciplinas, além de
proporcionar qualidade do ensino.
A Monitoria oferece ao aluno experiência nas atividades técnicas,
didáticas e científicas em determinadas disciplinas, e ainda aprofundar o
conhecimento do monitor sobre o conteúdo da disciplina. Tem-se duas
modalidades de Monitoria que atendem aos mesmos objetivos, condições de
participação e exigências do programa, sendo a primeira a Monitoria
remunerada, sendo oferecido ao aluno uma retribuição de até 50% de bolsa
descontados em sua mensalidade. A outra modalidade é Monitoria não
remunerada, nesta não é oferecido ao aluno nenhuma compensação financeira
pelo exercício de monitoria, eles recebem certificado de 48 horas de atividades
complementares.
Tabela 9: Monitoria
CURSO

2019/1

2019/2

Administração

---

2

Direito

---

6

Jornalismo

6

10

Psicologia

5

22

Publicidade e Propaganda

5

---

Total

16

40

Fonte: Núcleo de Apoio Pedagógico 2019

A tabela 9 demonstra que os cursos que ofereceram monitoria nos últimos
semestres letivos, percebe-se que no ano de 2019 houve o total de 56 monitores,
sendo 16 monitores no semestre 2019-1 com 10 monitores remunerados e 06
não remunerados, no semestre de 2019-2 houve crescimento no quantitativo,
foram 40 monitores, sendo 07 remunerados e 33 não remunerados.
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Tabela 9: Curso disponibiliza monitores na percepção discente
Respostas

2019-1

2019-2

Sempre

27,77%

21,90%

Frequentemente

24,22%

23,02%

Às vezes

23,57%

26,19%

Raramente

17,57%

16,03%

Nunca

6,87%

12,86%

Fonte: Autoavaliação Institucional 2019

Na avaliação institucional os discentes apontaram sua percepção no que
tange a disponibilização de monitoria, os resultados mostraram maior índice em
“sempre’ e “frequentemente” são oferecidas. Verificou-se que em alguns casos
abrem-se as inscrições, porém não houve candidatos à monitoria e em outros
casos os alunos aprovados desistiram da atividade, assim, devido a essas
eventualidades não houve monitor em algumas disciplinas.
Programa de Nivelamento
O Centro Universitário Alves Faria disponibiliza o programa de
nivelamento de forma gratuita aos alunos no início de cada semestre letivo com
o intuito de apoiá-los em seus estudos, visando melhorar a formação
universitária buscando diminuir as dificuldades advindas do ensino médio para o
ensino superior. Assim, tem-se oferecido para os alunos com necessidades de
rever e ampliar seus conhecimentos nas disciplinas de matemática e português,
ao término o aluno recebem o certificado de participação, cujas horas são
aproveitadas para a totalização das atividades complementares, para isso, os
discentes deverão ter, no mínimo, 75% de frequência.
A tabela a seguir apresenta o quantitativo do programa de nivelamento
ocorrido semestralmente no ano de 2019. Verificou-se a manutenção do número
de 120 vagas, sendo em média 60 para cada disciplina, bem como o
acompanhamento por parte do NAP na continuidade do programa e nos
benefícios trazidos aos discentes. Houve crescimento no quantitativo de alunos
do nivelamento, principalmente em português no segundo semestre, que
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culminou no aumento de vagas nesta disciplina, indicando a busca do
aprimoramento por parte dos discentes.
Tabela 11: Programa de Nivelamento
Disciplina

2019/1

2019/2

Português

45

76

Matemática

47

55

Total

92

131

Fonte: Núcleo de Apoio Pedagógico 2019

Núcleo de Educação Inclusiva (NEI)
Criado para oferecer acessibilidade atitudinal, arquitetônica, comunicacional,
instrumental, metodológica e programática aos alunos que tenham deficiência
física e sensorial. O NEI conta com espaço para convivência, salas de estudos
individuais ou em grupo, equipadas com: Instrumentos para adaptação de
materiais de estudo; computadores equipados com os melhores softwares de
leitura de tela; equipamentos de ponta para digitalização do material didático;
máquina Braile. O atendimento é realizado por funcionários contratados e
treinados para o apoio necessário aos alunos com deficiência, bem como aos
professores que requeiram orientações.
O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) iniciou as atividades do Núcleo
de Educação Inclusiva (NEI) em março de 2002, quando dois alunos com
deficiência visual ingressaram no curso de Administração Pública. Diante dessa
perspectiva buscou-se proporcionar um ambiente propício para o aprendizado
destes alunos e em mantê-los no curso. Dessa forma, um profissional
especializado em Educação Inclusiva foi incorporado ao UNIALFA e iniciou o
desenvolvimento de uma política adequada de atendimento aos alunos com
deficiência.
As principais atividades do Núcleo de Educação Inclusiva (NEI) são:
Estruturação dos serviços de atendimento aos alunos com deficiência; Acolhida
aos discentes veteranos e aos novatos a cada início de semestre; Treinamento,
orientações e instrumentalização aos professores na adequação de técnicas e
recursos pedagógicos e metodologias específicas a serem usadas em sala de

93

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

aula; Orientação e mobilidade aos novos alunos para promover sua adaptação
ao espaço físico da instituição; Adaptação do material didático/pedagógico para
alunos da instituição; Auxílio aos professores na aplicação de provas; Descrição
de gráficos para alunos com deficiência visual; Orientação (confecção de tabelas
e gráficos em relevo); Treinamento para os alunos utilizarem o software;
Escaneamento e correção de textos; Acompanhamento e orientação aos alunos
em pesquisas da internet, leituras, consultas de acervo bibliográfico e TCC;
Ampliação da escrita para alunos com baixa visão.
A instituição acredita que promover a inclusão de estudantes com algum tipo
de deficiência é mais do que matriculá-los em uma escola regular, é oferecerlhes atendimento pedagógico especializado para auxiliá-los no processo de
aprendizagem. Dessa forma, o UNIALFA acredita que a inclusão educativa não
é somente uma questão técnica, nem somente de engenharia didáticopedagógica. A inclusão é uma questão de opção ideológica de valorização e
respeito às diferenças.
Tabela 12: Atendimentos do Núcleo de Educação Inclusiva (NEI)
Curso

2018-1

2018-2

Total

Direito

5

4

9

Jornalismo

2

2

4

Pedagogia

2

2

4

Total

9

8

17

Fonte: Núcleo de Educação Inclusiva 2019

A tabela 12 salienta os cursos e quantitativos de alunos acompanhados
pelo Núcleo de Educação Inclusiva, na qual retrata que o curso de Direito possui
o quantitativo mais elevado de inclusão de estudantes com algum tipo de
deficiência. No histórico do UNIALFA, desde a criação do Núcleo de Educação
Inclusiva, este tem acompanhado alunos sem interrupção.
Núcleo de Prática Jurídica (NPJ)
Abordado em Dimensão anterior, no atendimento à comunidade, o NPJ
integra a teoria e a prática proporcionando aos alunos o entendimento e a
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vivência das exigências da atividade profissional. No cumprimento de sua
missão educacional o NPJ realiza atendimentos à comunidade em algumas de
suas necessidades relacionadas a área do Direito. O curso de Direito do
UNIALFA também introduz de maneira gradativa a condução dos alunos a
presença nas audiências reais e nos trabalhos efetivos do Tribunal do Júri e dos
tribunais de Justiça e Superiores, sempre acompanhados de professores
orientadores. Dessa forma executa a prática no plano do Direito Penal, onde se
tem um mini júri que se responsabiliza pela simulação a mais aproximada
possível do julgamento do réu pelo tribunal do Júri, como efetivamente acontece
em instalações específicas.
Núcleo de Estudos, Pesquisa e Práticas Psicológicas (NEP)
Apresentado anteriormente no item destinado ao relacionamento com a
comunidade. Configura-se como a clínica/escola proporciona aos estagiários do
curso de Psicologia, onde realizam atendimento psicológico no contexto de
psicoterapia,

psicodiagnóstico,

neuropsicológica,
estagiários

orientação

atendem

a

aconselhamento

psicológico,

vocacional/profissional,

comunidade

geral,

os

dentre

avaliação
outros.

funcionários

Os

técnicos-

administrativos e também a comunidade acadêmica, exceto os discentes do
curso de Psicologia devido ao fator ético do Código de Ética do Profissional
Psicólogo, ocorrendo conforme as demandas apresentadas por cada indivíduo.
Núcleo de Pesquisa (NUPES)
O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) possui o NUPES, que
promove a iniciação científica dos alunos, catalogando, constituindo e
disponibilizando para consulta da comunidade acadêmica, o acervo dos
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) do UNIALFA. Visa dar apoio aos
corpos docente e discente, e conta com instalações próprias e adequadas para
seu funcionamento e para as atividades de orientação. A operacionalização dos
TCCs é realizada pelas coordenações dos cursos e a coordenação do NUPES
do UNIALFA. Elas estabelecem, por meio de regulamento próprio, os
mecanismos de efetivo acompanhamento desta atividade na instituição como um
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todo e no interior de cada curso. Todos os alunos tem acesso aos trabalhos
arquivados, podendo permanecer com ele por um (01) dia.
As principais atividades do NUPES são: Emitir declaração ao professor
orientador e professor leitor, comprovando sua participação em banca
examinadora; Organizar publicações na forma de catálogos semestralmente,
contendo os resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) aprovados
pela banca examinadora; Disponibilizar os TCCs na base de dados digital da
biblioteca. O NUPES realiza atendimento nas unidades Bueno e Perimetral.
Tutoria
O Centro Universitário Alves Faria apresenta como diferencial no
relacionamento com o aluno o projeto Tutoria, que tem um professor da turma
indicado para tutoria dessa turma. Este professor-tutor promove a interação
entre o discente e aqueles que estão participando do processo acadêmico,
sendo a coordenação, a instituição e outro envolvidos no contexto institucional.
A atividade do professor-tutor visa impulsionar e estimular o aluno para que o
aprendizado seja desenvolvido de maneira eficaz. O papel do professor-tutor tem
como premissa estar presente no movimento pedagógico, estabelecendo um
vínculo com o aluno, acompanhando seu desenvolvimento, gerando condições
para a solução de problemas.
Gráfico 6: Interesse do Tutor pelas solicitações ou reclamações

Fonte: Autoavaliação Institucional 2019
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O gráfico 6 aponta um índice de satisfação dos discentes com o
desempenho do professor tutor, no quesito interesse pelas solicitações e
reclamações feitas pelos acadêmicos estando com indicativo acima de 38,95%
e 31,74% pontuaram que sempre demonstram, em frequentemente tem-se
17,01% e 13,49% no primeiro e segundo semestre respectivamente. No quesito
não se aplica, que significa que não houve solicitações ou reclamações
direcionadas a tutoria, foi obtido os índices de 33,04% e 42,64% podendo ser
inferido que os processos acadêmicos transcorreram dentro da normalidade.
Gráfico 7: Tutoria

Fonte: Autoavaliação Institucional, 2019

O gráfico 7 descreve o índice do quesito retorno do tutor sobre solicitações
e reclamações feitas pelos alunos, neste item tem-se o indicativo de 36,08% e
29,58% para a categoria “sempre” para o primeiro e segundo semestre, na
“frequentemente” tem-se 16,25% e 14,33% no primeiro e segundo semestre
respectivamente. Salienta-se que no quesito “não se aplica”, evidenciou-se os
índices de 34,10% e 43,16% possibilitando inferir que os processos acadêmicos
transcorreram dentro da normalidade, significando que não houve solicitações
ou reclamações direcionadas a tutoria e/ou aquelas direcionadas ao tutor foram
sanadas de imediato.
No processo de avaliação foi constatado no site institucional uma área
destinada a manter contato com os ex-alunos do UNIALFA. No ícone há
mensagem para o egresso que concluiu Graduação, Pós-graduação ou
Mestrado atualizar seus dados pessoais e profissionais com o intuito de
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continuar a fazer parte do ambiente e manter o networking atualizado. Pontua
também que o egresso receberá informações sobre os cursos, eventos e
novidades do UNIALFA e salienta a oportunidade de participar de promoções e
ações exclusivas.
No que se refere representação estudantil, o corpo discente tem como
órgão de representação o Centro Acadêmico constituído na forma da legislação
pertinente. Nesse sentido, os resultados revelam que a escolha da
representação estudantil nos órgãos colegiados do Centro Universitário Alves
Faria (UNIALFA) é prevista em regulamento próprio, aprovadas pelo Conselho
Superior, observadas as regras estabelecidas no presente Regimento e na
legislação própria.
Há que se ressaltar que há aspectos relativo a este eixo que demandam
atenção, um deles diz respeito ao contato com os egressos, apesar de ser
constatado que o UNIALFA busca criar um banco de dados dos egressos
sugere-se que seja analisado a eficiência desse contato com os egressos que
atualmente é feita através de uma página no site. Não menos importante, devese lançar luz ao fato de que se tem uma relação satisfatória com a comunidade
interna e externa através dos Núcleos (Núcleo de Práticas Jurídicas; Núcleo de
Estudo, Pesquisa e Prática Psicológica; Núcleo de Estágio; Núcleo de Educação
Inclusiva; Núcleo de Apoio Pedagógico e Núcleo de Pesquisa), porém
recomenda-se ampliar a divulgação das atividades desenvolvidas por eles no
contexto institucional, seus benefícios, dentre outros aspectos.
Há que se ponderar, entretanto, que o índice de satisfação com o
atendimento da Central de Atendimento obteve significativo progresso do ano
letivo de 2018 para o de 2019, contudo, mesmo diante desse resultado promissor
há de se continuar buscando elevar o nível de satisfação. Para além disso,
ressalta-se que o Centro Universitário Alves Faria atende aos discentes em
vários aspectos, havendo disponibilidade para tratar de assuntos diversos, outro
aspecto a ser considerado é que os acadêmicos demonstram que escolhem a
Instituição pela qualidade de seus cursos, pela infraestrutura disponibilizada, e
serviços de atendimento.
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3.4 Eixo 4: Políticas de Gestão
O Eixo 4 trata das Políticas de Gestão, faz parte de sua análise a
Dimensão 5 com as Políticas de Pessoal, a Dimensão 6 com a Organização e
Gestão da Instituição, e a Dimensão 10 com a Sustentabilidade Financeira.
A análise dos dados do referido eixo, se iniciará com a Dimensão 5 que
trata das políticas de pessoal, de carreiras dos corpos docente e técnico
administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas
condições de trabalho. Esta dimensão interfere diretamente na qualidade dos
serviços prestados, pois trata diretamente dos recursos humanos que forma a
força de trabalho junto aos acadêmicos.
Na sequência foram tratados os dados da Dimensão 6 que verifica o
desenvolvimento das atividades de ensino e extensão, se há incentivo a
qualificação do corpo docente e do corpo técnico administrativo, para a obtenção
de um sistema eficiente de comunicação, realizando avaliações sistemáticas,
possibilitando a identificação de problemas e subsidiando as tomadas de
decisões. Verifica também o grau de independência e autonomia da gestão
acadêmica, as relações de poder entre as estruturas e a participação efetiva na
construção das políticas.
Finalmente, serão tratados os resultados obtidos na Dimensão 10 que tem
como objetivo avaliar a capacidade de administração financeira do Centro
Universitário

Alves

Faria

(UNIALFA),

verificando

as

garantias

de

sustentabilidade e continuidade dos compromissos institucionais.
Ao conduzir a avaliação relacionada ao corpo técnico administrativo,
encontrou-se que é constituído pelos colaboradores que fazem a execução dos
serviços indispensáveis de apoio administrativo, contábil, financeiro, de
secretaria e controle acadêmico, de assessoria técnica, de manutenção de
equipamentos, de segurança patrimonial, de serviços gerais de limpeza,
conservação e urbanização. Os resultados do processo avaliativo retrataram que
essa equipe manifesta o seu orgulho em estar trabalhando no UNIALFA,
outrossim, demonstram anseio em realizar com eficiência e eficácia suas
atividades, salientando também satisfação em suas atividades.
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Como pode ser observado na tabela xx que apresenta a avaliação feita
através da pesquisa de clima organizacional realizada pelos funcionários que
compõem o corpo técnico administrativo, evidenciou-se nas dimensões
avaliadas que os dois índices mais elevados foram “Orgulho” de trabalhar no
UNIALFA que obteve 85,6% de pontuação entre os respondentes, seguido pelo
“Respeito” com 80,2%, na sequência tem-se Relacionamento, Remuneração e
Benefícios, Reconhecimento e Crescimento finalizando com 66,5%.
Tabela 13: Avaliação dos Colaboradores Técnico-Administrativo
Dimensões

Percentual

Orgulho

85,6%

Remuneração e Benefícios

72,2%

Relacionamento

76,5%

Respeito

80,2%

Crescimento

66,5%

Reconhecimento

72,1%

Resultado Geral

75,5%

Fonte: Gerência de Recursos Humanos 2019

Há que se ponderar, entretanto, que apesar dos índices estarem variando
entre 85,6% a 66,5% demonstrando que todas as dimensões avaliadas estão
acima de 50%, que pode ser considerado um índice elevado, demonstrando
qualidade, no que se refere à dimensão crescimento deve ser analisado para
obter-se o entendimento das possíveis necessidades percebidas pelos
respondentes. Outro importante aspecto a ser considerado foi que durante o
processo de autoavaliação detectou-se que o Centro Universitário Alves Faria
(UNIALFA) busca investir no seu capital humano, com vistas a manter a melhoria
dos serviços prestados, o que pode ser notado através da pesquisa de clima
organizacional e da avaliação de desempenho do corpo Docente e corpo Técnico
Administrativo. Nesse sentido, os resultados revelam que é política oferecer
bolsas de estudo para todo o corpo Docente e corpo Técnico Administrativo,
mantendo o desenvolvimento profissional.
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No processo de avaliação, os resultados apontaram que a Instituição
possui manual para o processo de contratação dos seus funcionários, tanto o
técnico-administrativo quanto o docente e que está sob a guarda da área de
Recursos Humanos. No caso do corpo docente o processo seletivo acontece por
meio da análise do currículo, do levantamento dos conhecimentos, da habilidade
em sala de aula e didática pedagógica verificados mediante uma aula ministrada
para uma banca. Também de acordo com a área de Recursos Humanos a
avaliação se completa com a realização de uma avaliação para levantamento
das habilidades e dos comportamentos que completam os requisitos do perfil
para o cargo de docência na Instituição. No que se refere à categoria docente, o
quantitativo por titulação está exposto na tabela a seguir.
Tabela 14: Titulação dos Professores
Titulação

Qtde

Percentual

Especialistas

103

45%

Mestres

92

41%

Doutores

31

14%

Total

226

100%

Fonte: Gerência de Recursos Humanos 2019

Há que se ressaltar que o Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA)
possui Plano de Carreira para o corpo docente e para o corpo técnicoadministrativo, sendo possível verificar que a mesma se preocupa em cumprir o
que se estabelece nos Planos de Carreira, tanto para o docente quanto para o
técnico-administrativo. Outro aspecto importante a ser considerado foi
evidenciado que o plano de carreira do corpo docente está vinculado à sua
titulação, e, através de remuneração diferenciada incentiva o docente a buscar
melhoraria em sua formação. A mudança ocorre de forma vertical e horizontal,
em face da avaliação do desempenho do docente e de sua titulação.
O Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) atenta-se em qualificar seu
quadro docente, oferecendo cursos de capacitação, atendendo a demanda e
criando condições de melhoria no desempenho em sala de aula. Inclusive,
constatou-se que o UNIALFA certificou 24 docentes da instituição que

101

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

finalizaram a pós-graduação em Docência Universitária na própria instituição. A
cerimônia aconteceu dia 6 de dezembro no auditório do bloco D da unidade
Perimetral, contando com a presença do reitor Nelson de Carvalho Filho, da vicereitora Fabine Evelin Romão Pimentel, da gerente de secretaria de Pósgraduação Márcia Correia da Silva e da gerente de Recursos Humanos, Zélia
Cristina Santos Rodrigues. A pós-graduação em Docência Universitária buscou
capacitar e qualificar os profissionais, oferecendo-lhes instrumental teóricometodológico que lhes permita um aprofundamento de sua profissão, bem como,
compreender as diferentes categorias do processo educacional como
planejamento de ensino e de aprendizagem, dentre outros aspectos.
Ainda nesse sentido, os resultados mostraram que na semana de
planejamento pedagógico a cada semestre o UNIALFA executa atividades de
desenvolvimento profissional destinadas aos docentes, com o intuito de muni-los
de conhecimento e ampliar habilidades que proporcionarão melhoria em sua
atuação. Para além disso, ressalta-se que na autoavaliação verificou-se que no
processo ensino-aprendizagem há uma interação dos envolvidos que assegura
uma participação dentro de um contexto de responsabilidade na construção
educacional pautada no aprimoramento contínuo. Assim, tem-se o desempenho
didático pedagógico dos professores, através das respostas dos alunos
demonstrando que as ações dos professores estão em sua maioria adequadas
ao contexto, sendo constatadas pelas opiniões expressas nas avaliações
realizadas. Destaca-se que as questões e seus indicadores de ocorrência
permitem uma visualização focada na avaliação diretamente para o desempenho
didático pedagógico do professor.
Destaca-se no gráfico 8 o índice de satisfação dos discentes com o
trabalho do professor, os resultados evidenciaram que 54,36% no primeiro
semestre e 50,65% no segundo semestre, “sempre” tem satisfação com o
desempenho dos docentes, sendo que no item “frequentemente” apresentou um
índice de 24,75% e 25,92% no 1º e 2º semestre respectivamente. Esses
resultados permitem inferir que o trabalho desempenhado pelo professor vem de
encontro

aos

anseios

dos

acadêmicos,

demonstrando

o

nível

de

comprometimento do corpo docente na realização de sua atividade em sala de
aula e isso propicia a construção de condições favoráveis ao aprendizado.
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Gráfico 8: Satisfação dos Acadêmicos com o trabalho do Professor

Fonte: Autoavaliação Institucional 2019

Constata-se que os alunos do UNIALFA, buscam auxílio dos professores
e estes apresentam disponibilidade em atender prontamente seus alunos,
criando abertura ao diálogo, dinamismo na condução das aulas e apresentação
dos conteúdos. O gráfico apresentado anteriormente também evidencia essa
satisfação discente, pois a interação satisfatória entre professor e aluno
proporcionando o desenvolvimento da aprendizagem.
Na sequência da avaliação dos docentes, demonstra-se na tabela 15 a
seguir que os docentes obtiveram índices satisfatórios para o item relativo aos
conteúdos estarem de acordo com o plano de ensino, sendo 68,61% no primeiro
semestre e 65,21% no segundo semestre, dessa forma, verificou-se um
percentual elevado de satisfação do discente neste aspecto, demonstrando
engajamento dos envolvidos no processo ensino-aprendizagem.
Tabela 15: Conteúdos de acordo com o Plano de Ensino
Respostas

2019-1

2019-2

Sempre

68,61%

65,21%

Frequentemente

20,38%

21,38%

Às vezes

6,25%

6,90%

Raramente

2,20%

3,00%

Nunca

2,47%

3,51%

Fonte: Autoavaliação Institucional, 2019
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Outro aspecto significativo na apresentação dos resultados da avaliação
do docente, encontra-se no gráfico 11 a seguir, com índice elevado de satisfação
com o domínio do conteúdo da disciplina que ministra, sendo apurado 73,36%
no primeiro semestre e 69,25 no segundo semestre. Frente a esses dados,
verifica-se a capacitação e preparação do docente para transmitir o conteúdo
nas disciplinas em que ministra aula, evidenciando conhecimento, assertividade
no conteúdo ministrado e consequentemente aumento do aprendizado por parte
do discente e consequentemente na qualidade do ensino.
Gráfico 9: Domínio do conteúdo pelo docente

Fonte: Autoavaliação Institucional 2019

Os resultados obtidos permitem inferir que a qualidade do ensinoaprendizagem demonstrado na satisfação dos alunos na avaliação dos
docentes, revela o estímulo encontrado pelo discente na relação com o
professor, que se torna um motivador no quesito estudar e aprender na visão do
aluno. Ademais, reitera-se o quanto a relação professor-aluno possui um
referencial para o desenvolvimento da aprendizagem. Nesse sentido, os
resultados revelam que os alunos do UNIALFA, buscam auxílio dos professores
e estes apresentam disponibilidade para atender prontamente seus alunos,
criando abertura ao diálogo, dinamismo na condução das aulas e apresentação
dos conteúdos. O gráfico 10 apresentado a seguir evidencia essa satisfação
discente na interação professor-aluno com índice de “sempre” satisfeito obtendo
55,25% no primeiro semestre e 53,22% no segundo semestre.
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Gráfico 10: Relação Aluno-Professor

Fonte: Autoavaliação Institucional 2019

No processo de avaliação do discente em relação ao professor, os
resultados apontam para um índice de satisfação quanto os aspectos as
avaliações aplicadas (provas), denotando que estão de acordo com o conteúdo
ministrado e que possuem redação clara. Ressalta-se que de acordo com diretriz
institucional as provas devem possuir cerca de 30% de suas questões em
formato ENADE. Levando-se em consideração todos esses relevantes aspectos
deparou-se com um ótimo nível de satisfação em ambos os semestres, sendo
69,43% e 63,25% respectivamente, evidenciando assertividade do docente na
construção o instrumento de avaliação de aprendizagem do discente, como pode
ser observado no gráfico a seguir.
Gráfico 11: Conteúdos ministrados x Avaliações aplicadas

Fonte: Autoavaliação Institucional 2019
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Assim, diante das informações coletadas e analisadas, foi possível
concluir que a devolutiva está sendo realizada ao docente pela coordenação do
curso em que este está ligado, ocorre de maneira individual, reforça as
potencialidades do avaliado e requer sua atenção as fragilidades, sendo
orientado nos aspectos dos índices que necessitam de melhoria. Reitera-se que
o processo se torna cíclico e a tomada de decisão ocorre a partir da avaliação
de desempenho, identificando as necessidades de treinamentos ou cursos para
promover a qualidade educacional. Levando em consideração esses aspectos,
explicita-se que as ações realizadas pela instituição repercutem positivamente
nessa análise, uma vez que os professores obtêm conhecimento dos índices a
serem melhorados e são orientados para buscar melhorias didático-pedagógicas
desses quesitos. Há que se ressaltar que a procura de aperfeiçoamento faz com
que melhore o processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente
promova o aumento do aproveitamento por parte dos discentes.
Ao longo da avaliação percebeu-se que o Centro Universitário Alves Faria
(UNIALFA) promove o fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa e
extensão, incentivando a qualificação constante do corpo docente e do corpo
técnico-administrativo. A partir dos resultados da avaliação, também foi notado
um sistema eficiente de comunicação interna e externa, possibilitando que as
ações sejam expostas com clareza, além de realizar avaliações sistemáticas,
buscando a identificação de problemas e subsidiando as tomadas de decisões.
No que se refere ao processo de avaliação, este se constitui numa ferramenta
de melhoria contínua, sendo compreendido como um balanço crítico,
permanente e construtivo da infraestrutura e atividades técnico-administrativo
que integram e interagem com o universo acadêmico.
Para além disso, outro aspecto significativo encontrado nos resultados diz
respeito à coordenação de curso, detectou-se que todos possuem carga horária
específica

para

desenvolvimento

de

atividades

organizacionais

e

de

representatividade nas comissões e colegiados. No processo de avaliação os
dados obtidos mencionados no gráfico a seguir, revelam que os coordenadores
mantêm um bom relacionamento com os alunos, demonstrando que procuram
suprir as expectativas de acordo com as diretrizes acadêmicas.
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Gráfico 12: Avaliação dos Coordenadores

Fonte: Autoavaliação Institucional 2019

Em continuidade, os resultados obtidos evidenciaram a preocupação dos
coordenadores em manter e ampliar a qualidade de ensino, tendo como
ferramenta o planejamento, sendo este um processo que exige organização,
sistematização, previsão, decisão e outros aspectos na pretensão de garantir a
eficiência e eficácia de uma ação. Confirmando o quesito avaliado sobre
“empenho da equipe de coordenadores no desenvolvimento e qualidade dos
cursos”, obtendo um índice elevado, pontuando que “sempre” e frequentemente”
os coordenadores mantém esse envolvimento com o curso, como pode ser
observado no gráfico 16 os percentuais que demonstram os resultados.
Gráfico 13: Avaliação dos Coordenadores

Fonte: Autoavaliação Institucional 2019
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Também contribuindo com esse dado, foi percebido no processo de
avaliação dos coordenadores dos cursos do Centro Universitário Alves Faria,
mostrou que eles desempenham uma postura de gestor de uma unidade
estratégica de negócios, a qual exige conhecimentos diferenciados, tais como
noções de marketing, gestão financeira e planejamento estratégico, e outros
aspectos que são relevantes para o desempenho da gestão do curso.
Assim, sendo, diante das informações coletadas e analisadas, confirmouse que a Administração Acadêmica ocorre de forma participativa através do
envolvimento dos seus componentes em atividades efetivas como: Reuniões de
Colegiado, Reuniões do NDE, Reuniões Pedagógicas, Semana de planejamento
pedagógico e Convenção Acadêmica. Em todos estes eventos a participação da
comunidade acadêmica tem papel de relevância para o aprimoramento contínuo
das ações desenvolvidas pela administração, observando as normas
regimentais e proporcionando a interação do grupo gestor nas tomadas de
decisões. Quanto a essa etapa, constatou-se que a gestão institucional
apresenta organização e compõem adequadamente os colegiados de curso e
NDE´s, ambos com representatividade discente. Ressalta-se que os objetivos e
ações realizadas e previstas estão com consonância entre o PPI e PDI da
Instituição, entendendo que cumprem os objetivos e mais do que isso, atuam de
acordo com o estabelecido em seus normativos bem como nas políticas
definidas.
Na pesquisa realizada junto ao departamento financeiro do Centro
Universitário Alves Faria (UNIALFA), detectou-se que a gestão financeira dos
cursos superiores tem sido exercida dentro dos padrões de excelência vigentes
pela Mantenedora, pertencente ao Grupo José Alves, inclusive com o fiel
cumprimento de todas as determinações legais e societárias, devidamente
atestadas por Auditoria Independente contratada.
A partir dos resultados foram notados que, a Entidade Mantenedora,
mantém o ponto de equilíbrio que determina a estabilidade financeira da
instituição, através de uma gestão firme e competente, e, mesmo em face à
inadimplência,

atende

todas

as

necessidades

institucionais,

honra,

rigorosamente em dia todos os seus compromissos sejam eles trabalhistas,
fiscais e tributários, realiza os investimentos necessários, investe na capacitação
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de docentes e do corpo técnico administrativo, cumpre com as determinações
das convenções coletivas das categorias, determinando assim que o UNIALFA
cresça, se mantenha e se consolide na sua condição de instituição de ensino
eficaz e eficiente.
No processo de avaliação da capacidade de administração financeira temse como pontos de destaque na administração do UNIALFA as políticas de
captação e manutenção dos alunos, mecanismos de controle da evasão e
inadimplência, adequação da estrutura de oferta e política de captação de
recursos. Outro aspecto a se destacar sobre a sustentabilidade financeira do
UNIALFA é o fato dela estar baseada na programação orçamentária semestral,
todos projetos e programas previstos no PPI e PDI são considerados na
organização do orçamento. Frente a esse processo tem-se um gerente
financeiro e uma equipe especializada para esta finalidade, bem como, gestão
de caixa, apresentando competência com foco em resultados e qualificação
constante da equipe responsável pela gestão dos recursos. Enfatiza-se a busca
da adequação do orçamento de forma a contemplar premissas fundamentais
para manutenção de um ensino superior de qualidade, tendo como base
investimentos na área de tecnologia, infraestrutura e desenvolvimento do corpo
docente e técnico-administrativo.
3.5 Eixo 5: Infraestrutura Física
No Eixo 5 avalia-se a Dimensão 7 que tem como objetivo avaliar a
infraestrutura física e tecnológica existente na IES para atendimento do ensino,
da pesquisa e da extensão.
Os resultados da avaliação dessa dimensão demonstraram que o Centro
Universitário Alves Faria (UNIALFA) oferece infraestrutura adequada para a
realização da prática ensino aprendizagem e que a Instituição tem este quesito
como um ponto forte e diferencial no desenvolvimento do ensino superior. As
ações realizadas referentes à infraestrutura possibilitaram uma melhora nas
ações didáticas e de conforto com os alunos e professores da Instituição. Têmse acessos as dependências para deficientes físicos e banheiros adaptados para
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portadores de necessidades especiais, bem como o piso adequado para se
direcionarem aos pontos que necessitam transitar, permitindo mobilidade.
No processo de avaliação referente a infraestrutura física do UNIALFA,
confirmou-se que atende plenamente o desenvolvimento das atividades
acadêmicas, possuindo espaços destinados à administração, coordenação e
docentes, sendo bem dimensionados e ambientalmente saudáveis. As
instalações atendem às normas de segurança, aos requisitos de acessibilidade
pelos discentes, sobretudo os deficientes físicos, configurando-se num espaço
de qualidade à prática do ensino.
Diante das informações coletadas e analisadas, confirmou-se a
percepção dos discentes em relação a estrutura física como salas de aula,
laboratórios específicos, dentre outros ambientes. A limpeza foi retratada como
um dos pontos de destaque do UNIALFA, esse aspecto pode ser percebido ao
se caminhar pelas dependências da Instituição, mostrando o empenho da equipe
de limpeza que recebe elogios dos alunos, professores e demais colaboradores.
Há que se ressaltar que estão sendo realizadas reformas em algumas
partes da estrutura física da Instituição, visando manter a qualidade de suas
dependências. Outro aspecto importante a ser enfatizado, diz respeito ao
estacionamento de veículos, que está sendo asfaltado, reforça-se este item
devido a este fato ter sido pontuado em relatórios anteriores, sendo uma
conquista para a comunidade acadêmica. A unidade Perimetral também ganhou
um novo bebedouro de tamanho grande nas imediações do corredor bloco C,
estando entre os blocos B e D, este também foi uma conquista em vias de que
houve pontuações de que os bebedouros de tamanho pequeno após certo tempo
de uso não conseguia manter a água refrigerada devido a quantidade de
discentes que enchiam seus squeezes antes da aula e nos intervalos.
Os resultados obtidos estão expressos no gráfico a seguir que aponta a
satisfação com as instalações, tendo evidenciado como “sempre” e
“frequentemente” satisfeitos como os maiores percentuais no primeiro e no
segundo semestre letivo, somando-se ambos no primeiro semestre se obtém
63,70% e no segundo os dois somam 64,94% evidenciando um índice
satisfatório neste quesito.
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Gráfico 14: Avaliação Infraestrutura

Fonte: Autoavaliação Institucional 2019

A segurança dos alunos, professores e funcionários em geral, apresentouse como outro aspecto significativo nos resultados, mostrando que a gestão se
preocupa em levantar constantemente os pontos de fragilidade e atuar
preventivamente. Evidenciou-se que tem sido adotado novos procedimentos
nesse quesito, como uso de câmeras de vídeo em vários pontos das instalações,
estratégia de ronda motorizada nas instalações. Outrossim, observa-se que os
membros da equipe de segurança, estão sempre atentos aos movimentos nas
áreas internas, sejam na parte acadêmica ou administrativa, e em ocasiões de
eventos tem-se essa preocupação redobrada, inclusive solicita-se em alguns
casos a ronda policial para as imediações do UNIALFA.
Prosseguindo no processo avaliativo, verificou que a Biblioteca possui
instalação na unidade Perimetral e na unidade Bueno, e são geridas pelo
Sistema PERGAMUM de automação, que disponibiliza dados online dos
documentos inseridos no catálogo geral das bibliotecas e possibilita a consulta
a ambas, permitindo recuperar e localizar as informações de interesse de forma
geral ou por unidade específica. O acervo das bibliotecas é atualizado
diariamente e é composto aproximadamente 65.000 volumes. Eles são em forma
de: Livros e periódicos (nacionais e estrangeiros); Produção intelectual do
UNIALFA; DVDS; Dissertações; Base de dados; dentre outros. O acervo possui
ênfase nos cursos ministrados na Instituição nas áreas de: Ciências Exatas e da
Terra; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas. Tem disponível terminais

111

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

para consulta ao acervo em todas as unidades por meio do Consulta Web.
Verificou-se a existência de normas de uso do acervo da biblioteca.
O objetivo da Biblioteca do UNIALFA é oferecer ao corpo docente,
discente, pesquisadores e funcionários, acesso às informações e materiais
técnico-científicos em áreas do conhecimento relacionadas às atividades de
ensino realizadas pela instituição. Além disso, oferece instalações adequadas
para a realização de estudos e pesquisas. Os resultados apontaram a ocorrência
de treinamentos de usuários com objetivo de orientar sobre a correta e melhor
utilização dos produtos e serviços da biblioteca, além de promover e divulgar a
utilização do acervo. Eles são realizados mediante agendamento com os
professores, em suas respectivas turmas (em horário de aula) ou realizados em
grupos, de acordo com o interesse dos usuários (também por agendamento). A
duração do treinamento é de no máximo 40 (quarenta) minutos.
Tem-se como Política de Atualização do Acervo todas as modalidades de
aquisição (compra, doação, assinatura e permuta), as coleções são
selecionadas e adquiridas com base no conteúdo programático das disciplinas
de acordo com as bibliografias básicas e complementares sugeridas nos
Projetos Pedagógicos dos Cursos pelos coordenadores e corpo docente, e
sugestões dos bibliotecários.
Constatou-se o uso da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD), que tem por objetivo reunir, em um só portal de busca, as
teses e dissertações defendidas nas instituições brasileiras de ensino e pesquisa
e por brasileiros no exterior. A BDTD utiliza as tecnologias da Open Archives
Initiative (OAI), adotando o modelo baseado em padrões de interoperabilidade,
consolidada em uma rede distribuída de diversos sistemas de informação que
armazenam teses e dissertações em suas bases.
Ao conduzir a avaliação da Biblioteca os dados obtidos demonstraram um
índice satisfatório para o acervo, estando entre “sempre” e “frequentemente” na
escala. O atendimento de forma geral tem atendido os anseios da comunidade
acadêmica. Porém, recomenda-se continuar estar atento ao atendimento
realizado, pois em relação a avaliações anteriores ocorreu índice insatisfatório
dos envolvidos. O gráfico 15 apresentado a seguir demonstra os dados de
avaliação relativos à Biblioteca.
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Gráfico 15 - Disponibilidade das Referências Bibliográficas

Fonte: Autoavaliação Institucional, 2019

A realização da prática em laboratório desenvolvida pelos alunos do
UNIALFA completa o ensino aprendizagem dos alunos nas competências da sua
área de atuação, dotando-os de habilidades necessárias ao desempenho e
facilitando-lhes a inserção na vida profissional. Os laboratórios de informática
ficam disponibilizados aos alunos de segunda a sexta-feira em todos os turnos.
O acesso à Internet fica autorizado e disponibilizado, quando relacionado a
atividades de caráter eminentemente educativas e que tenham relação com os
conteúdos programáticos dos cursos regulares oferecidos na instituição, caso
seja necessário, a Instituição poderá conferir os acessos à internet.
De acordo com o processo avaliativo, os resultados evidenciaram o
trabalho realizado pela Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), que
tem o objetivo de evitar e prevenir acidentes de trabalho. Realizando a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT) com palestras esclarecedoras em
diferentes contextos que auxiliam na melhoria da saúde e do bem-estar. As
atividades têm o intuito de conscientizar, oferece palestras e instruções
educativas através de cartazes no sentido de esclarecer a comunidade
acadêmica e corpo técnico-administrativo da importância de seguir as normas
de segurança. Busca mobilizar para sensibilizar quanto aos riscos de epidemias
como a dengue e outros aspectos que possam manter o bem estar e saúde da
comunidade acadêmica.
Considerando essa avaliação referente aos aspectos dos prestadores de
serviço, há de se ponderar a melhoria na oferta dos serviços de cantina
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(lanchonete), vale ressaltar que ela é terceirizada e demonstrou melhorias, pois
no momento se tem dois fornecedores na unidade Perimetral, apresentando um
índice satisfatório na prestação desse serviço. Porém, recomenda-se que seja
acompanhado o desempenho de ambos prestadores do serviço de cantina no
sentido de melhoria no atendimento e na diversidade de alimentos oferecidos.
No caso da unidade Perimetral com a abertura do Open Mall ao lado, minimizouse essa demanda, pois os discentes se deslocam para lanchar e buscar outros
serviços disponíveis nesse local. A unidade Bueno tem uma cantina que manteve
o padrão no atendimento e nos itens alimentícios oferecidos, tem-se obtido um
nível satisfatório, porém há momentos de oscilação com o serviço oferecido.
Outro aspecto importante a ser considerado, é a prestação de serviços de
fotocopiadora, tendo uma na unidade Perimetral e outra na unidade Bueno.
Verificou-se que houve melhoria no atendimento e serviço prestado, mas
recomenda-se que seja acompanhado o desempenho dos prestadores de
serviço, principalmente quando aumenta a demanda dos discentes que ocorre
quando há aumento no número de cópias realizadas, nos períodos de provas ou
entrega de trabalhos, nestes casos os prestadores as vezes não conseguem
suprir as necessidades. Também que seja verificado outras maneiras do
discente ter acesso ao material como por exemplo online através do sistema.
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES

Com o intuito de proporcionar melhor visualização e entendimento dos
dados coletados, os resultados obtidos na avaliação foram tabulados e expostos
em tabela ou gráficos, destacando-se na exposição os principais achados quanto
ao quesito avaliado, bem como, pontuando recomendações e sugestões de
melhoria com a finalidade de clarificar as expectativas em relação a avaliação. A
partir da caracterização da realidade, dentro das dimensões avaliadas,
procedeu-se à análise dos dados e das informações, sendo apresentadas a
seguir com a indicação do Eixo e da Dimensão a que se trata a análise.

Eixo
1. Planejamento e Avaliação
Institucional

Dimensão
8. Planejamento e Avaliação

Considerando a avaliação referente a aspectos do processo definido no
Eixo 1 Planejamento e Avaliação Institucional e da Dimensão 8 Planejamento e
Avaliação, verificou-se que existe o planejamento para a realização das
atividades e suas relações com os projetos pedagógicos dos cursos, ocorrendo
semestralmente, com a elaboração do cronograma de avaliação dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos (PPC’s), do Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), e dos instrumentos avaliativos
que são direcionados para a análise destes planejamentos institucionais.
Como foi demonstrado ao longo do presente estudo, ressalta-se a
participação no processo de avaliação institucional todos os segmentos da
Instituição, sendo docentes, discentes, coordenadores de curso, gestores da
área administrativa, sendo o PDI, acompanhado em diversas oportunidades e
discutido com os envolvidos.
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O processo de avaliação institucional interna abrangeu os dados de
diagnóstico das condições de ensino e de avaliação dos cursos. A avaliação
ocorre semestralmente, e o Relatório de Avaliação Institucional é elaborado
anualmente com o objetivo de refletir sobre o desempenho da Instituição, no
sentido de conscientizar, discutir, analisar e interpretar os dados coletados. A
proposta é de avaliação formativa, que comprova que as atividades estão sendo
desenvolvidas de acordo com o planejado, examinando os processos
implementados ou as metodologias empregadas, com o objetivo de identificar
potencialidades e fragilidades, e ainda apresentar sugestões para que o objeto
avaliado seja mais eficiente.
Os resultados obtidos são discutidos antes da efetivação do processo de
modificação, acontecendo outros momentos de releitura e discussão do PDI,
sendo realizadas as propostos para uma melhor integração com a avaliação.
Para esse entendimento, averiguou-se que os indicadores de cada área são
apresentados mensalmente na reunião de gestores, onde, tem-se o intuito de
obter-se a análise e consequentemente a melhoria dos processos. Outro aspecto
a ser considerado são as metas institucionais, que são discutidas de acordo com
as necessidades de informações comparativas durante a elaboração do
planejamento estratégico que ocorre anualmente.

Eixo
2. Desenvolvimento
Institucional

Dimensão
1. Missão e Plano de Desenvolvimento
Institucional
3. Responsabilidade Social da Instituição

Levando-se em consideração todas as informações coletadas, analisadas
e discutidas referente a esse eixo e suas dimensões, foi possível concluir que a
Instituição tem estimulado seus alunos, buscando despertar neles a consciência
sobre o papel relevante que têm a exercer na sociedade. Destacam-se os dados
relativos a relação com o mercado de trabalho, pois além dos convênios para
estágio, de seus alunos, a Instituição mantém um banco de currículos, facilitando
o acesso das empresas, às potencialidades de seus alunos, tendo em vista
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oportunizar o discente a conseguir emprego. Também contribuindo com essas
concepções, tem-se vários programas de cooperação e parcerias que o
UNIALFA

mantém

com

Instituições

e

Empresas,

visando

ampliar

a

empregabilidade dos discentes. Outro aspecto a ser considerado são as
oportunidades oferecidas aos alunos de compartilhar vivências e experiências
profissionais, participando de estágios profissionais e acadêmicos, cursos e
eventos que ampliam a sua potencialidades para o mercado de trabalho.
Por meio dos dados coletados e resultados apresentados, foi possível
constatar que a Instituição tem cumprido com firmeza a sua responsabilidade
social, com ações sociais voltadas para a comunidade, destacando-se em ações
de preservação do patrimônio, de defesa do meio ambiente e de
desenvolvimento econômico social, estimulando a formação consciente de seus
alunos por meio de atividades desenvolvidas junto à comunidade.
No que se refere ao cumprimento dos requisitos desse eixo, a partir da
apuração documental, das entrevistas, por meio da confirmação do Plano de
Desenvolvimento Institucional, dos programas de inclusão, dos projetos dos
cursos e da análise da inserção do UNIALFA no contexto local e regional, e
outras documentações, também do cumprimento da missão e dos objetivos
propostos, acompanhamento do ingresso e egresso, concluiu-se que essas
dimensões foram atendidas. Nesse sentido, os resultados revelam que a cada
semestre ocorre à busca da melhoria dentro do contexto acadêmico, ampliando
oportunidades e gerando possibilidades a todos os envolvidos no processo.

Eixo

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

3. Políticas Acadêmicas

4. Comunicação com a Sociedade
9. Política de Atendimento aos Discentes

Ao conduzir a avaliação desse eixo e suas dimensões foi possível
perceber durante a análise que o UNIALFA busca realizar eventos que sejam
importantes fontes de apoio à formação do universitário. Os resultados obtidos
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permitem confirmar a promoção, ao longo do ano, de uma série de eventos
culturais e científicos, objetivando a integração entre os alunos, o
desenvolvimento do conhecimento teórico e estabelecendo uma relação
socioeducacional com a comunidade local.
No processo de avaliação do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA),
comprovou-se que este tem se preocupado em oferecer cursos e material
bibliográfico para iniciação cientifica. Constatou-se o uso de recursos didáticos
que envolvem visitas orientadas; elaboração e utilização de discussão de casos;
realização de estudos temáticos de caráter "interdisciplinar", seminários etc. Há
que se ponderar, entretanto, que quanto à pesquisa e a extensão, a Instituição
necessita investir e incentivar um pouco mais para formar em igualdade o tripé
ensino, pesquisa e extensão, pois percebeu-se a necessidade de mais cursos
de extensão voltado para a comunidade acadêmica.
Por meio dos dados levantados foi possível confirmar que a Instituição
busca atender os discentes em vários aspectos, proporcionando através dos
núcleos de apoio ao acadêmico um ambiente de escuta e reflexão individual,
identificando eventuais dificuldades ou problemáticas do aluno, para em seguida,
orientá-lo aos hábitos de estudo, gerenciamento de tempo e horário individual de
estudos, bem como, atendimento psicopedagógico, certificou-se também do
apoio aos alunos com necessidades especiais, ambulatório, infraestrutura
disponibilizada dentre outros. Nesse sentido o UNIALFA procura contribuir para
o desenvolvimento e a adaptação acadêmica, facilitando a integração do aluno
ao ensino superior.
Na categoria referente a escolha da Instituição, os resultados apontaram
como indicador relevante a qualidade de seus cursos, a infraestrutura
disponibilizada, a qualificação docente e demais serviços de atendimento. No
que se refere às coordenações, verificou-se um nível satisfatório da classe
acadêmica com os profissionais que estão na liderança dos cursos. Há que se
ressaltar que os resultados apontaram um índice de satisfação dos acadêmicos
com os serviços da Central de Atendimento na última avaliação, demonstrando
eficácia nas ações planejadas para essa área da Instituição, reforçando-se a
recomendação de que haja continuidade dos procedimentos adotados que
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culminaram na melhoria do atendimento e consequentemente na satisfação
daqueles que utilizam os serviços.

Eixo

Dimensão
5. Políticas de Pessoal

4. Políticas de Gestão

6. Organização e Gestão da Instituição
10. Sustentabilidade Financeira

No decorrer do tratamento dos dados da dimensão 5, apurou-se nos
resultados obtidos pelos docentes índices altamente satisfatórios com o
desempenho em sala de aula, salientando-se a satisfação dos acadêmicos com
o trabalho desenvolvido pelos professores, pelo domínio que eles têm do
conteúdo, inclusive revelou-se uma relação promissora entre professor e aluno.
Destacam-se que os indicadores permitem uma visualização focada na
avaliação para o desempenho didático-pedagógico dos professores.
Ao longo da avaliação do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA)
verificou-se que as ações que a Instituição tem proporcionado repercutem
positivamente nessa análise, uma vez que os professores que obtém índice
considerado abaixo do satisfatório são orientados quanto ao quesito que
necessita melhoria e realiza-se com o docente um plano de ação e programa-se
determinado prazo para a mudança desse aspecto detectado.
Levando em consideração todos esses relevantes aspectos constatou-se
que esse processo se torna cíclico e a tomada de decisão ocorre a partir da
avaliação de desempenho focando a melhoria das relações no âmbito da
Instituição, identificando as necessidades de treinamentos ou cursos, bem como
das potencialidades que promovem a qualidade educacional. Esses resultados
evidenciaram que as ações propostas pelos coordenadores de curso, pela
Gerência de Recursos Humanos e pelos Gestores reverteu-se em índices de
aprovação pelos discentes.
Por meio da compreensão desse princípio e levando em conta a constante
busca pelas melhorias nos padrões e processos decorrentes da absorção das
melhores práticas, inclusive de outras Instituições de Ensino Superior. Prova
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disso foi apresentado nos dados levantados que demonstram a participação da
gestão

do

UNIALFA

em

congressos,

cursos,

fóruns

de

entidades

representativas, capacitações e workshops voltados para a gestão do Ensino
Superior, onde Instituições de referência debatem o desenvolvimento do setor,
sempre dentro dos princípios de qualidade.
Para além de tudo isso, outro aspecto significativo na apresentação dos
resultados diz respeito às políticas de captação e manutenção dos alunos, dos
mecanismos de controle da evasão e da inadimplência, bem como, da
adequação da estrutura de oferta e da política de captação de recursos, tendo
verificado indicadores que apontam para uma evolução positiva em direção à
autossustentação financeira do empreendimento, sendo esses pontos que se
destacaram na administração do UNIALFA.
Há que se ressaltar que a regularidade de todos os compromissos
financeiros assumidos quer perante os funcionários, ou no contexto fiscal e,
provisionamento para a atualização, manutenção e expansão da infraestrutura
física e tecnológica continuou sendo ponto de destaque nos resultados da
avaliação. Percebe-se que o UNIALFA mantém coerência entre os cursos
oferecidos, o que certamente é decisivo na otimização de custos e fortalecimento
de sua identidade institucional.
Na sequência tem-se o desempenho do período analisado, que
demonstra o contínuo esforço para compatibilizar a sustentabilidade econômica
e a qualidade acadêmica associada ao compromisso social, que sempre
caracterizaram a Instituição. Outro importante aspecto considerado foi a
sustentabilidade financeira do Centro Universitário Alves Faria, sendo
considerada como potencialidade por estar baseada na programação
orçamentária semestral.
Constatou-se também que os projetos e programas previstos no PPI e
PDI são considerados na organização do orçamento, demonstrando que a
sustentabilidade financeira é imprescindível para o UNIALFA, principalmente
porque é fator primordial para a longevidade de suas atividades. Ademais,
reitera-se que as metas propostas procuraram consolidar um conjunto de ações,
já existentes, que, ao longo dos últimos anos, enfrentaram e ainda enfrentam o
desafio do equilíbrio financeiro.
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Eixo
5. Infraestrutura Física

Dimensão
7. Infraestrutura Física

Considerando a avaliação referente a dimensão que aborda sobre a
Infraestrutura Física, os resultados apontaram ser este um dos pontos fortes da
Instituição. Os dados analisados reforçam que a infraestrutura física atende às
normas de segurança, aos requisitos de acessibilidade pelos estudantes,
sobretudo os deficientes físicos, configurando-se num espaço de qualidade à
prática do ensino. Foram evidenciados espaços destinados à administração,
coordenação e docentes, sendo bem dimensionados e notou-se também que
são ambientalmente saudáveis.
Ainda sobre o tema citado anteriormente, ficou enfatizado que aos
laboratórios apresentam ser em quantidade suficiente, e estão devidamente
atualizados. Essa realidade se estende ao espaço destinado à biblioteca, que no
momento mostrou-se satisfatório, bem como o acervo, o acesso físico e virtual
às publicações técnico-cientificas. A partir dos resultados certificou-se de que a
segurança dentro da instituição ampliou e melhorou em seu desempenho, tendo
sido adotadas novas medidas e novos procedimentos no que se refere a
vigilância. Outro aspecto que se destacou foi a limpeza, que também se
apresentou como um dos pontos fortes do UNIALFA, e esse aspecto é
reconhecido e elogiado.
Por meio dos dados, verificou-se que a prestação de serviços da
reprografia e da cantina demonstraram evolução, pois o atendimento da
demanda dos discentes foi avaliada como suficiente, pois devido ao aumento de
uma outra cantina na unidade Perimetral, as necessidades foram minimizadas.
No caso das duas fotocopiadoras também tiveram pontos de melhoria, mas nos
momentos de aumento da demanda por parte dos discentes, o atendimento fica
insatisfatório. Mesmo diante da melhoria nos resultados, recomendou-se o
acompanhamento do atendimento dos prestadores de serviços para que possam
tomar medidas de melhoria de imediato.
Assim sendo, diante das informações coletadas e analisadas, foi possível
concluir que este relatório procurou fortalecer o processo democrático interno,
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visando à construção de uma Instituição de ensino superior comprometida e,
sobretudo, transparente para a sociedade. E as ações desenvolvidas propiciam
a comunidade acadêmica discutir e refletir sobre a avaliação institucional e seus
aspectos de autoconhecimento e da responsabilidade de todos na criação e/ou
redefinição de ações eficazes para o fortalecimento da Instituição.
Finalmente, não menos importante, devemos lançar luz ao fato de que a
Avaliação Institucional ao sensibilizar a comunidade acadêmica visa instruir
proporcionando o aprendizado para a melhoria contínua. Outro ponto percebido
é que a gestão acadêmica administrativa poderá utilizar o relatório como um dos
norteadores para o melhoramento dos processos com a finalidade de a cada dia
vislumbrar o crescimento da qualidade dos serviços prestados.
Para entendimento de tais benefícios, compreende-se que o processo de
avaliar deve ser responsabilidade de todos, tornando-se parte do fazer cotidiano,
pois cada indivíduo é capaz de buscar, em sua atividade, aquilo que pode e que
deve fazer melhorado no seu desempenho e no da instituição como um todo.

122

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

5. AÇÕES BASEADAS NA ANÁLISE

No Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) tem-se o entendimento
que a avaliação Institucional é uma ferramenta a ser utilizada na busca contínua
de excelência da qualidade no desempenho acadêmico, do aperfeiçoamento
constante do planejamento, da gestão competente e do fortalecimento
progressivo dos compromissos sociais, e nas práticas nas IES.
Pretende-se que a avaliação institucional sirva para o autoconhecimento
institucional, orientando a partir das potencialidades e fragilidades apresentadas,
procurando receber as críticas como pontos de melhoramento que após análises
se transformem em ações de aprimoramento constante objetivando aperfeiçoar
o nível de satisfação.
Destaca-se a partir da análise dos dados e das informações, as ações dos
eixos/dimensões contempladas na Avaliação Institucional de 2019 com o
objetivo de esmerar as atividades acadêmicas e de gestão. Essa exposição
clarifica pontos que estão sendo vislumbrados para o aperfeiçoamento do
processo envolvido de maneira a restabelecer o padrão de qualidade.
Em consonância com as análises realizadas, destaca-se a seguir as
ações como foco de aprimoramento:
Quadro 1: Análises e Ações da Avaliação Institucional
ANÁLISES
REALIZADAS

AÇÕES
PROGRAMADAS

RESULTADOS
ESPERADOS

Agilizar o processo de
atendimento aos
discentes.

Oferecer mais documentos a
serem retirados pelo aluno
online.
Buscar novas soluções para o
atendimento na Central.

Fazer os processos ficarem
mais rápidos.
Diminuir a demanda alta em
períodos limites.
Otimizar o atendimento.

Propiciar apoio para
realização do ENADE.

Realizar simulados estilo
ENADE a cada triênio.

Conscientizar os alunos da
importância do ENADE.
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Ampliar a prática das
visitas técnicas,
atividades estruturadas
e estudos de caso.

Realizar visitas técnicas,
vivências práticas e estudo de
caso por meio do conteúdo das
disciplinas envolvidas.

Propiciar os acadêmicos a
desenvolverem postura
proativa em busca de
conhecimento.

Viabilizar debates e
discussões através de
palestras, com
apresentação de
experiências
profissionais.

Promover eventos em que os
palestrantes convidados
abordem sobre suas
experiências profissionais e
suas áreas de conhecimento.

Contribuir para a reafirmação
dos conteúdos através das
vivências que mostram a
teoria pela prática descrita
pelos palestrantes.

Incentivar os
acadêmicos a
desenvolverem seus
conhecimentos,
correlacionado ao
aprendizado.

Estimular a apresentação de
trabalhos acadêmicos em
eventos de iniciação científica.

Promover oportunidade de
os acadêmicos mostrarem os
conhecimentos teóricos e
práticos de forma a se
prepararem para o mercado
de trabalho.

Manter constantemente
atualizado o site
institucional.

Buscar manter atuais as
informações e em tempo hábil
para os envolvidos.

Estar com a informação
acessível e renovada com
constância.

Capacitar o corpo
docente, técnico
administrativo e
gerencial.

Realizar cursos e treinamentos
conforme a necessidade
detectada em levantamento de
cada área.
Manter as bolsas de estudo.

Proporcionar estímulo e
motivação dos envolvidos
para o aprimoramento e
crescimento profissional.

Reforçar o Sistema de
Avaliação do
Desempenho de
Docentes.

Realizar a avaliação e o
levantamento de dados sobre
as diversas áreas de atuação
do docente.

Propiciar o recebimento de
feedbacks, para ampliar o
autoconhecimento e a
excelência da qualidade de
ensino.

Utilizar a biblioteca
virtual em todo curso.

Expandir a utilização da
biblioteca virtual para todos os
cursos da IES.

Manter como um projeto
permanente de atualização.

Manter rotinas
permanentes de
manutenção da
infraestrutura e setores
administrativos.

Realizar com constância as
obras de manutenção e
reparos a fim de garantir a
perfeita condição de ensino e
aprendizagem.

Propiciar a manutenção
preventiva das instalações,
mantendo-as em ótimas
condições de uso e trabalho.

Realizar a manutenção
da iluminação e
climatização das salas
de aula.

Verificar periodicamente a
luminosidade e climatização
das salas de aula.

Permitir aos usuários das
salas de aula uma maior
visibilidade do conteúdo
facilitando a leitura e um
clima agradável.

Estabelecer ações de
manutenção da limpeza.

Manter a limpeza
constantemente em todos os
ambientes da IES.

Proporcionar a manutenção
da limpeza dos vários
ambientes.
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Verificar a prestação de
serviço do
fotocopiadora.

Monitorar por meio de
indicadores a taxa de falha da
impressora para melhorar o
plano de manutenção

Realizar revisão de ações
que propiciem o atendimento
da demanda.

Apresentar os
resultados da
autoavaliação
institucional.

Divulgar os resultados nas
duas Unidades e manter no
site.

Disponibilizar os resultados
da avaliação interna aos
discentes, docentes e
funcionários da IES.

Manter um canal
permanente de
comunicação e troca de
informações com os
egressos.

Criar um banco de dados sobre
os egressos.

Manter atualizado o banco
de dados dos egressos.

Fonte: Avaliação Institucional 2019
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Centro Educacional Alves Faria (UNIALFA) e a Comissão Própria de
Avaliação (CPA), consideram a autoavaliação como um dos mais importantes e
necessários procedimentos na busca da inovação e da qualidade institucional e
ressaltam novamente que apesar das conhecidas limitações de uma avaliação
institucional, reconhecem que é um processo de grande valor para a busca
contínua dos objetivos traçados no Projeto Pedagógico do UNIALFA.
Por meio da compreensão desse princípio e levando em conta a constante
busca pela qualidade institucional, a CPA reforça que esse valor não está só nos
conhecimentos adquiridos, nos relatórios elaborados com críticas e sugestões,
mas sim na expressão formativa do processo. Mais uma vez frisa-se que a
autoavaliação constitui um componente central que confere estrutura e
coerência ao processo avaliativo que se desenvolve, integrando todos os demais
componentes da avaliação institucional, entendendo-se autoavaliação como um
processo periódico, criativo e renovador de análise e síntese das dimensões que
definem a instituição.
Levando-se em consideração todas as informações coletadas, analisadas
e discutidas anteriormente, a luz dos requisitos adotados, foi possível concluir
que esse relatório se trata de uma ferramenta que traz contribuições e fortalece
o processo de melhoria, objetivando o aperfeiçoamento de uma Instituição de
ensino superior socialmente comprometida. Assim, sua natureza diagnóstica e
formativa de autoconhecimento deve permitir a análise das prioridades
estabelecidas e o envolvimento da comunidade acadêmica na construção de
novas alternativas e práticas, norteando a gestão a partir das potencialidades e
fragilidades apresentadas para a definição de seu planejamento estratégico.
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