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APRESENTAÇÃO

Desde 2004, a Comissão Própria de Avaliação da Universidade do Sagrado
Coração vem se mobilizando para oferecer à Universidade melhores condições para se
autoconhecer. Concebe a CPA–USC que a Autoavaliação Institucional oportuniza a
reflexão crítica sobre diferentes dimensões que constituem a vida da Universidade. Essa
leitura criteriosa e orientada da realidade fomenta a construção de conhecimentos e a
produção de diretrizes para a tomada de decisão.
Isso exige uma dinâmica de práticas avaliativas sustentada na construção de
relações de cooperação entre os diferentes segmentos da Universidade, com vistas a
favorecer não só o compartilhamento de informações, mas principalmente a criação de
um ambiente de construção coletiva de leitura e produção de conhecimento sobre o
trabalho que é desenvolvido no interior da Universidade, para o seu aperfeiçoamento.
Este volume da coletânea de Relatórios de Autoavaliação Institucional tem o
objetivo de difundir os conhecimentos sistematizados a partir dos resultados avaliativos
desses três últimos anos da Universidade.
O processo de ampliação da autoavaliação institucional da USC tem se mostrado
uma tarefa desafiadora, pois a CPA-USC tem buscado envolver cada vez mais, de forma
cooperativa e solidária os diferentes setores que integram a Universidade, visando à
expansão da excelência nas atividades acadêmicas: na pesquisa, no ensino e na
extensão.
Neste Relatório parcial/2015 está apresentada, de forma concisa, a trajetória
percorrida neste último ano, considerando o contexto descrito e os conhecimentos
construídos com base na análise dos resultados alcançados pela Universidade. A
Autoavaliação Institucional constitui-se, nesse cenário, valiosa ferramenta de reflexão
crítica sobre tal processo de construção e implantação.

Prof. Dra. Rosilene Frederico Rocha Bombini
Presidente da CPA / USC
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1 INTRODUÇÃO

Este relatório parcial, elaborado de acordo com as orientações da Nota Técnica
n° 65, de 09 de outubro de 2014, apresenta diagnósticos, processos, resultados e análises
da avaliação realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), na Universidade
Sagrado Coração – USC, em atendimento à Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, que
oficializa a política do Sistema de Avaliação Institucional do Ensino Superior
(SINAES) no Brasil.
DADOS DA INSTITUIÇÃO
Nome da IES: UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO
Caracterização da IES: Instituição privada, sem fins lucrativos e confessional, localizada
no município de Bauru, estado de São Paulo.

A Comissão Própria de Avaliação - CPA - foi constituída pela Portaria/USC n°
35 de 2004, em consonância com o art. 11, da Lei nº10.861/2004, como órgão de
coordenação, condução e articulação do processo interno de avaliação institucional, de
orientação, de sistematização e de prestação de informações à comunidade universitária
e ao SINAES - Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior.
Desde

2004

desenvolve

seu

projeto

de

autoavaliação

visando

ao

acompanhamento avaliativo das dimensões institucionais e à institucionalização de
práticas de avaliação, que compreendem o aprimoramento das análises de resultados de
avaliação com vistas à orientação de ações gestoras. Em atendimento à legislação
vigente, a CPA/USC é composta por representantes dos docentes, dos estudantes, dos
técnico-administrativos e da sociedade civil organizada, sem predominância de nenhum
segmento.
A CPA atual, nomeada em 2012 e reconduzida em 2014, apresenta a seguinte
composição (Portaria da Reitoria n° 12, de 26/02/2016):
Representantes do Corpo Docente
Titular: Rosilene Frederico Rocha Bombini (Letras) - Presidente
Suplente: Eduardo José Pereira Martin (Engenharia de Produção)
Titular: Patrícia Pinto Saraiva (Odontologia)
Suplente: Eliane Maria Ravasi Simionato (Farmácia)
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Representantes do Corpo Discente
Titular: Vinicius Bessa de Andrade (Relações Internacionais)
Suplente: Rafaela Pignatti de Freitas (Mestrado Biologia Oral)
Titular: João Alexandre Cardoso (Filosofia)
Suplente: Aline Macedo Blanco Kanashiro (Matemática)
Representantes do Corpo Técnico-Administrativo
Titular: Alexandre de Oliveira (Pró Reitoria Acadêmica)
Suplente: Adriane Patrícia G. Sacardo (Recursos Humanos)
Titular: Elisete Assunção de Carvalho Azevedo (Recursos Humanos)
Suplente: Jéssica Cristina Ramos (Setor de Bolsas)
Representantes da Sociedade Civil
Titular: Waldomiro Fantini Júnior
Suplente: Renata Cristina Colete Coral
Titular: Fábio Sartori Manfrinato
Suplente: Keity Symonne dos Santos Silva Abreu

O Planejamento Estratégico é desenvolvido anualmente, obedecendo ao
cronograma de atividades da CPA, contido no Projeto de Autoavaliação Institucional.
Os resultados obtidos, bem como sua incorporação no planejamento da gestão
acadêmico-administrativa, são detalhados em relatórios encaminhados ao INEP
conforme legislação específica, e disponibilizado no site da IES.
Quadro 1 – Cronograma das atividades da CPA - 2015

ATIVIDADES / PERÍODO

Fev

Mar

Reuniões Oficiais da CPA
Análise dos relatórios setoriais e
resultados das pesquisas de
autoavaliação
Elaboração do Relatório de
Autoavaliação
Análise do Relatório de
Autoavaliação pelos membros da
CPA
Aprovação do Relatório de
Autoavaliação
Postagem do Relatório no site do
MEC / Entrega à Equipe Diretiva
da IES

x
x

x

Abr
x

Mai

Jun
x

Ago

Set
x

Out

Nov

Dez

x

1a
20
25 a
29
30
31
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Acompanhamento das avaliações
externas de curso pelo Inep
Seleção das questões para os
instrumentos da Avaliação
Institucional
Sensibilização e Motivação da
Comunidade Acadêmica para a
Avaliação Institucional
Aplicação da Avaliação
Institucional
Coleta dos relatórios anuais
setoriais

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

O presente Relatório, sob a coordenação da Comissão Própria de Avaliação
(CPA/USC), apresenta diagnósticos, processos, resultados e análises da avaliação
realizada na Universidade do Sagrado Coração, no ano de 2015, revelando o cenário nas
áreas do Ensino, Pesquisa e Extensão. Além disso, as pesquisas realizadas com os
diferentes segmentos representados – docentes, discentes

e corpo técnico-

administrativo – demonstram a visão que a comunidade universitária tem da IES.
Os relatos produzidos nos últimos anos têm como propósito coletar e
sistematizar informações, de modo a provocar encaminhamento para tomada de decisão
– virtude inerente a todo trabalho avaliativo.
A realização do monitoramento exigiu a tomada de decisões compartilhadas
envolvendo setores da comunidade universitária – Reitoria e Pró-Reitorias, Centros,
Coordenadorias, Recursos Humanos, entre outros –, que se interconectam, buscando
unir práticas coletivas.
Também houve necessidade de ampliar o suporte às atividades da CPA/USC no
que tange à comunicação ágil, como o aperfeiçoamento do seu site e a elaboração de
boletins informativos (impressos e digitais) com o encaminhamento dos resultados
avaliativos para os processos decisórios.
Sendo assim, a Autoavaliação Institucional/2015, teve por objetivos:
• Produzir indicadores institucionais de diagnóstico e regulação que deem
subsídios para ações gestoras, tendo em vista as metas e objetivos e o desenvolvimento
das ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2011-2015) já
encerrado;
• Organizar as informações produzidas pela autoavaliação, visando à
divulgação/devolutiva para a comunidade com foco nas potencialidades e fragilidades
detectadas;
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• Promover reflexão em parceria com instâncias gestoras, como Coordenação de
Curso, Direção de Centros, Pró-Reitorias, entre outros, sobre o desempenho e o perfil
de cursos, definindo mudanças que possam contribuir para o aperfeiçoamento
institucional com base nas análises realizadas pela CPA/USC.
Assim, este Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional, que focou o
encerramento da vigência do PDI 2011-2015, apresenta-se como um documento capaz
de registrar aspectos importantes da condução da CPA desta Universidade descrevendo
os caminhos percorridos de forma compartilhada.

2 METODOLOGIA
A Comissão Própria de Avaliação foi reformulada no ano de 2015, com a
inclusão de dois representantes discentes e de um representante técnico-administrativo,
por motivos de conclusão de curso e desligamento da IES, respectivamente. A Portaria
n° 17A de junho de 2015 nomeou os novos integrantes.

2.1 ESTRATÉGIAS E INSTRUMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A CPA segue três fases no seu procedimento: planejamento, desenvolvimento e
consolidação. Na fase de planejamento, a Comissão debate sua metodologia de trabalho
e organiza seus instrumentos avaliativos. No desenvolvimento, procura-se implementar
o instrumento, observando os prazos necessários, ao mesmo tempo em que se coletam
informações adicionais necessárias para o andamento dos trabalhos. Na fase de
consolidação, o presidente redige a primeira versão do relatório, que é então submetido
aos demais membros para considerações e críticas. Nesta última fase, a Comissão
também sistematiza as informações a serem reportadas à Equipe Diretiva, que deverá
levar em conta essas informações ao discutirem temas pedagógicos. No ano de 2015, a
primeira fase do processo foi realizada durante as reuniões realizadas no primeiro
semestre.
Na fase de desenvolvimento, com a participação da representação discente,
docente e do corpo técnico-administrativo, foram aplicados os seguintes questionários:
(1) avaliação do docente pelo discente (em relação à metodologia institucional,
postura e relação com o aluno),
(2) avaliação da infraestrutura pelo discente,
8

(3) autoavaliação e avaliação da instituição e dos dirigentes pelo docente, e
(4) avaliação da instituição, do ambiente de trabalho e do desenvolvimento
profissional pelo corpo técnico-administrativo .
O instrumento de avaliação docente (feita pelo discente) foi aplicado nos dois
semestres (abril e outubro); os instrumentos de avaliação da infraestrutura foi aplicado
no 2° semestre, no mês de novembro; já os instrumentos de avaliação do docente e do
corpo técnico-administrativo foram aplicados em novembro de 2015.
A Comissão disponibilizou, aos docentes e técnico-administrativos, o mesmo
instrumento avaliativo utilizado em 2014, que é um questionário estruturado composto
por perguntas fechadas e inserido no sistema, denominado Portal do RH. Aos discentes,
foram disponibilizados dois instrumentos no Portal do Aluno: a avaliação do docente e a
avaliação da infraestrutura.
Como forma de estimular a participação de toda comunidade universitária, a
CPA, em parceria com a Diretoria de Comunicação (DICOM), enviou e-mails
institucionais a todos os segmentos da IES e disponibilizou cartazes do período de
autoavaliação institucional em todo o campus. Ainda como forma de divulgação, o site
da instituição, semanalmente, inseria matérias sobre a importância da participação na
pesquisa. A presidente da CPA também aproveitou as reuniões com os coordenadores
de curso para ressaltar a importância dos instrumentos e a necessidade de participação
de todos.

2.2 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A divulgação dos resultados é realizada mediante publicação do relatório de
autoavaliação institucional no site da IES, na página da CPA, nos Portais do professor,
do aluno e no Portal do RH, e dos informativos (impressos e online) divulgados a toda
comunidade universitária.
Por meio da Diretoria de Comunicação, a Universidade intensificou seus
esforços para que a comunidade externa tenha acesso aos resultados das avaliações.
Dessa forma, os cursos quando avaliados têm suas comunicações realizadas em forma
de releases enviados à imprensa; notícias publicadas no site da Universidade, nas redes
sociais e veículos de comunicação da mesma e nos comunicados enviados por e-mail à
uma listagem de estudantes, egressos e pessoas que têm interesse na IES e realizaram o
opt in pelo site; faixas são colocadas nos arredores externos do campus para que a
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comunidade próxima seja comunicada. A mesma dinâmica acontece sobre o resultado
de exames como o Enade e conceitos e índices como o CPC e o IGC. Da mesma forma,
as avaliações da CPA são comunicadas, tendo como complemento o material impresso
com a síntese dos seus resultados.
Outra iniciativa foi a Comissão Própria de Avaliação organizar reuniões com a
comunidade universitária para divulgação dos resultados. Tendo iniciado em 2014, a
CPA instituiu um “Dia de Divulgação da CPA” com a finalidade de entregar os
informativos especialmente preparados para apresentação dos resultados, de forma
sintetizada, que tem sido realizado no auditório da universidade. Foram agendados dois
horários com os colaboradores (um pela manhã e outro à tarde), um horário com os
professores (no final da tarde, antecedendo o horário das aulas noturnas) e durante o
intervalo das aulas para os estudantes. Neste ano de 2015, novamente a experiência foi
realizada e pôde-se perceber que o número de participantes tem aumentado.
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3 DESENVOLVIMENTO
3.1 EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL:
DIMENSÃO 8 (PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO)
3.1.1 DIMENSÃO 8 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
Este eixo apresenta a evolução institucional a partir dos processos de
Planejamento e Avaliação Institucional. No último triênio, como potencialidades, várias
situações se destacam, entre elas, o corpo docente qualificado (maior porcentagem de
mestres e doutores), infraestrutura física adequada ao atendimento da comunidade
acadêmica, metodologia de ensino institucional diferenciada, ampliação dos cursos de
graduação e pós-graduação como fonte de conhecimento e cultura nas mais diferentes
áreas.

EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
Para tratar da evolução dos conceitos dos cursos de Graduação, a CPA optou por
tratar as informações a partir do triênio 2013 a 2015, que ainda não está finalizado. Os
conceitos referentes a 2015 serão divulgados em dezembro de 2016. No entanto, a
maioria dos cursos (45%) está com conceito 4. A Universidade já está tomando medidas
para verificar a queda no desempenho de três

Cursos nos últimos CPC e as

necessidades de melhorias nos conceitos para finalizar o triênio com melhor
performance.

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE CURSOS (IGC)
O Índice Geral de Cursos (IGC), criado em 2007, é o indicador de qualidade que
avalia as instituições de educação superior. A Universidade recebeu conceito 4 (quatro)
de 2011 a 2013. Essa evolução se deu, principalmente, pelos conceitos obtidos pelos
cursos de graduação no triênio 2010 – 2012. Porém, no ano de 2014 O IGC contínuo foi
2,87 e o conceito passou para a faixa 3.

TRIÊNIO 2013 A 2015
No triênio vigente, vinte cursos foram avaliados pelo CPC e nove cursos
receberam avaliação in loco para reconhecimento ou renovação de reconhecimento. A
11

maior parte (45%) recebeu conceito 4 (quatro). Neste triênio, além dos cursos que estão
no ciclo avaliativo e os que receberam avaliação in loco por não participarem desse
ciclo, três cursos estão em processo de reconhecimento.
Em 2013, foi avaliado com conceito 4 (quatro) o primeiro curso para a
modalidade EAD, Filosofia (licenciatura). Em 2014, a Universidade recebeu avaliação
institucional para credenciamento nessa modalidade, obtendo conceito 5 (cinco).

CONCEITOS DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Na avaliação dos cursos e programas de pós-graduação Stricto Sensu realizada
pela CAPES, no último triênio do ciclo avaliativo (2010/2012), o Programa de
Mestrado Profissional em Odontologia e o Programa Acadêmico de Mestrado e
Doutorado em Biologia Oral obtiveram conceito 3 (três). No triênio vigente, foram
aprovados pela CAPES mais dois Programas: Mestrado (acadêmico) em Ciências e
Tecnologia Ambiental e Mestrado (acadêmico) em Fisioterapia.
Para a elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional de 2015, a CPA
considera ainda as pesquisas realizadas com corpo docente corpo, técnicoadministrativos e discentes. As avaliações são realizadas, como nos anos anteriores, via
portal do RH e Portal do Aluno respectivamente. No ano de 2015, participaram das
pesquisas realizadas pela CPA/USC:


2.217 discentes (38,2%),



157 docentes (56,27%) e



70 colaboradores (26,41%).
Destacam-se, na autoavaliação dos docentes, os seguintes indicadores com

percentuais bem positivos:
Figura 1 – Apresenta Plano de Ensino.
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Figura 2 – Domínio do conteúdo da disciplina

Figura 3 – Clareza nos conteúdos

Figura 4 – Associação teoria e prática
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Figura 5 – Referências bibliográficas

Figura 6 – Cumprimento do plano de ensino

Figura 7 – Esclarecimento de dúvidas
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Figura 8 – Relações entre conteúdos das disciplinas

Figura 9 – Estímulo à participação do estudante

Figura 10 – Relação de respeito com os alunos
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Figura 11 – Avaliação com coerência

Figura 12 – Incentivo à pesquisa

Figura 13 – Aplicação da metodologia
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Figura 14 – Discussão do resultado da avaliação

Figura 15 - Pontualidade

As

informações

coletadas

na

pesquisa

realizada

com

os

docentes,

especificamente na parte da autoavaliação do trabalho docente, comprovam os
resultados positivos das avaliações dos docentes realizadas pelos discentes a cada
semestre. A média geral apurada considerando todas as avaliações foi de 4,5 pontos
com desvio padrão de 0,3, o que demonstra pouca variabilidade nas notas. O valor da
mediana também foi 4,5, ou seja, 50% dos professores obtiveram média maior ou igual
a 4,5. A mínima foi 2,99 e a máxima 5.
De forma geral, a avaliação que o docente da USC faz de seu trabalho é
condizente com os resultados apresentados pelos estudantes quando avaliam seus
professores semestralmente.
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Já na pesquisa realizada com o corpo técnico-administrativo aparecem
algumas situações que foram destaque no relatório anterior, tais como alimentação
oferecida e atendimento dos espaços de alimentação:
Figura 16 – Qualidade da alimentação

Figura 17 – Atendimento prestado lanchonetes e restaurante

Na figura 16, 24% consideram regular a qualidade da alimentação oferecida
pelas lanchonetes e restaurante. Em relação ao atendimento, 21% consideram regular.
Além da alimentação, outra questão que chama a atenção na avaliação do corpo técnicoadministrativo é a oferta de capacitação. Embora a maioria apresente uma avaliação
positiva neste indicador, 27% dos respondentes consideram regular a oferta de cursos e
treinamentos com qualidade. Também é significativo o percentual de colaboradores que
consideram regular a oferta de palestras com temas de interesse geral: 23%.
18

Figura 18 – Cursos e treinamentos

Figura 19 - Palestras – temas de interesse geral

Esses aspectos destacados na avaliação do corpo técnico-administrativo já foram
constatados no Relatório de Autoavaliação/2014 e, diante disso, o Plano de Melhorias
de 2015 (com base na autoavaliação de 2014) já apontou algumas ações necessárias, tais
como:

1º) Elaboração da proposta de melhorias de capacitação;

2º) Envio dos

formulários LNT aos gestores; 3º) Devolução das Análises das necessidades e
aprovação e 4º) Início das Capacitações. A previsão para o desenvolvimento das três
primeiras etapas do trabalho, realizadas pela PRAd e RH, ocorreu entre os meses de
maio a outubro de 2015. Já o aprimoramento de cursos e treinamentos além de
palestras de interesse geral, necessitam de maior

divulgação das inúmeras

possibilidades existentes na IES. Essas ações estão previstas para serem intensificadas
até 2016 com o apoio da DICOM.
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3.2 EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL: DIMENSÕES 1
(MISSÃO E PDI) E 3 (RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES).
3.2.1 DIMENSÃO 1 (MISSÃO E PDI)
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2011-2015 da Universidade do
Sagrado Coração foi elaborado para dar continuidade às exigências do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES), Lei 10.861 de 14/4/2004 e Portaria
INEP nº 31 de 17/2/2005, mas principalmente para assegurar sua governabilidade,
metas e ações para atingir os objetivos propostos em consonância com a MISSÃO
institucional e otimização de seus serviços educacionais.
O grande objetivo do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da USC,
relativo ao período de 2011 a 2015, é a articulação de diretrizes e ações que conduzam
ao crescimento em qualidade na universidade em todos os seus aspectos, em um
caminho de busca pela excelência.
Finalizado o período de sua vigência, faz-se necessário avaliar o cumprimento
de suas metas e objetivos. Nesse contexto, apresentar os resultados da consolidação do
PDI torna-se fundamental para avaliar o caminho percorrido pela Universidade, nesse
período de 2011-2015, além de ser um subsídio importante para a elaboração do novo
PDI 2016-2020.
Os últimos dois anos foram essenciais para a IES avaliar os objetivos e metas
propostos no seu PDI. O monitoramento das ações desenvolvidas na Universidade nesse
período teve como objetivo a construção de conhecimentos, considerados importantes
para ajustes necessários ao desenvolvimento das ações.
Diante da proximidade da avaliação institucional externa, prevista para o período
de finalização do PDI, a universidade realizou ano a ano a avaliação de suas metas e
objetivos traçados no documento. Em 2015, esse trabalho de revisão e avaliação do PDI
culminou na elaboração de um Adendo ao documento, apensado no sistema do eMEC.
Ao longo desse mesmo ano, com o término do período de vigência, um novo Plano de
Desenvolvimento Institucional foi elaborado, construção coletiva de toda a comunidade
acadêmica da USC, que será importante instrumento de gestão para os anos de 2016 –
2020.
A autoavaliação institucional promovida pela CPA durante o ano de 2015
constatou o cumprimento das metas e objetivos do PDI em vigência, haja vista o
trabalho de revisão desenvolvido pela equipe diretiva, que culminou na elaboração do
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documento intitulado “Metas e objetivos de desenvolvimento da IES e a sua correlação
com o Plano de Ação” (PDI 2011-2015).

3.2.2 DIMENSÃO 3 (RESPONSABILIDADE SOCIAL)
Metas do PDI - EXTENSÃO
As ações de extensão integradas ao ensino e à pesquisa fazem parte da vida
acadêmica e constituem o local ideal para o exercício da função social nas
universidades. A ação pedagógica extensionista permite que a universidade intensifique
a sua vocação técnico-científica, humanizadora e, principalmente, seu compromisso
social.
Ações Desenvolvidas no ano de 2015
Eventos de Extensão
Os eventos têm por finalidade aprimorar os conhecimentos dos estudantes na sua
área de conhecimento e por isso procuram envolver toda a comunidade Acadêmica.
Eventos curriculares estão vinculados aos Planos de Ensino das disciplinas e constituem
momentos importantes para a qualificação profissional dos estudantes. Nessas
atividades são convidados profissionais que atuam em áreas específicas para conversar e
orientar os alunos sobre a atuação profissional no mercado de trabalho. No ano de 2015
foram realizados 83 eventos, superando a média dos eventos em anos anteriores.
Quanto ao número de estudantes beneficiados nas atividades curriculares de
extensão, nos últimos anos verificou-se um aumento no número de alunos beneficiados
por esta atividade em relação aos anos anteriores. Já em 2015 ocorreu pequena redução:
foram 3.281 estudantes beneficiados, provavelmente em função das visitas técnicas
serem realizadas nos últimos anos dos cursos de graduação quando as turmas são
menores. A tendência é que ocorra uma equalização no número de atividades
curriculares ao longo dos próximos anos.
Ainda em relação às atividades curriculares, verificou-se que a área temática mais
contemplada foi “Educação” seguida de “Comunicação”, “Saúde” e “Trabalho”. Meio
Ambiente sofreu aumento nos últimos anos.
Em relação aos eventos não curriculares, foram realizadas atividades pagas e
gratuitas. Também foram registrados eventos que incluem viagens, visitas técnicas,
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encontro de corais, cursos, etc. Foram emitidos 9.192 certificados ou declarações aos
estudantes.
Comparando-se a anos anteriores, ocorreu uma redução na oferta dos eventos; no
entanto, o número de certificações aumentou. Em 2015, foram aprovados 79 eventos e
emissão de 9.192 certificados. Isso ocorreu em função da implantação de uma política
de otimização dos espaços e junção de cursos afins em um mesmo evento. Também
ocorreu, ao longo desse período, a maior oferta de eventos gratuitos o que também
contribuiu para o incremento no número de certificados emitidos.
Conforme destacado no relatório da CPA de 2014, uma das sugestões foi o
aumento da participação dos discentes nos eventos de extensão. Uma das medidas
tomadas para isso foi a maior oferta de eventos gratuitos de acordo com especificidade
de cada curso. Isso também contribuiu para elevar o número de certificados emitidos e,
consequentemente, utilização destes como horas de AACCs - Atividades Acadêmicas
Científicas e Culturais.
Considerando apenas os eventos pagos, percebeu-se uma redução significativa na
inadimplência. Em 2015 a porcentagem de estudantes inadimplentes caiu para 6,0%,
demonstrando que as ações administrativas tomadas e a política de orientação dos
estudantes funcionaram.
Ainda em relação aos eventos pagos, deve-se levar em consideração o valor
irrecuperável que corresponde aos boletos gerados no momento da inscrição e que
foram estornados devido à ausência do estudante nas atividades inscritas. A partir do
primeiro semestre de 2015, as inscrições efetuadas e não pagas começaram a ser
canceladas visando liberar vagas nas atividades. Com essa medida o estudante que não
efetuasse o pagamento até a data limite do boleto, teria sua inscrição cancelada e
deveria realizar nova inscrição. Essa ação, além de diminuir o estorno de boletos,
também contribuiu para que o estudante não tivesse sua matrícula bloqueada por falta
de pagamento de taxas administrativas.

Programas e Projetos de Extensão
Os programas e projetos de extensão aprovados pela Pró-Reitoria de Extensão e
Ação Comunitária tiveram por objetivos articular o ensino e a pesquisa através da
atuação do docente e discente com a comunidade externa atendida. Além disso,
propiciou ao discente a oportunidade de reconhecer o seu papel na busca de respostas às
principais demandas sociais; contribuiu para a melhoria da qualidade de vida da
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comunidade atendida; fortaleceu a ação extensionista através da busca da autonomia dos
grupos sociais atendidos.
Os programas foram criados a partir de 2014 e são considerados um conjunto de
projetos com atividades e ações de caráter orgânico-institucional. Os mesmos têm
clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum. A Pró-Reitoria de Extensão
e Ação Comunitária aprovou, no ano de 2015, 48 programas no 1° semestre e 47
programas no 2° semestre.
Apesar da redução do número de projetos, verificou-se que a participação da
comunidade discente nos projetos aumentou. Ao longo dos últimos anos a
Coordenadoria de Extensão e Ação Comunitária tem orientado os coordenadores dos
projetos de extensão a aumentar o rigor na seleção dos candidatos. Essa política tem
permitido maior fidelização e compromisso da comunidade discente nas ações
desenvolvidas pelos programas e projetos. Com esta política percebeu-se que os
estudantes veem nos programas e projetos de extensão uma excelente oportunidade para
o seu aprimoramento e vínculo de sua ação extensionista com a pesquisa.
No segundo semestre de 2015 a USC apresentava 13 programas, 47 projetos e 65
docentes com 151 horas semanais destinadas aos projetos de extensão. A Figura ....
apresenta quadro com as informações do programa, projeto, estudantes inscritos,
selecionados e certificados no segundo semestre de 2015.

Quadro 2 – Informações dos projetos de Extensão aprovados no segundo semestre de 2015 pela
Pró-reitora de Extensão e Ação Comunitária.
PROGRAMA

COLETA SELETIVA

COMUNICAÇÃO 3.0

NOME DO PROJETO
SISTEMAS DE GESTÃO NAS
COOPERATIVAS
A ECONOMIA SOLIDÁRIA NAS
COOPERATIVAS
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL EM RESÍDUOS SÓLIDOS
CÍRCULO (JORNAL LABORATÓRIO)
WEBRÁDIO USC
RP COMUNICA
AGÊNCIA G-15

USCOLETIVA

Diabetes Mellitus

HABIT-AÇÃO SOCIAL
CANTEIRO VIVO
ASSISTENCIA NUTRICIONAL NO
DIABETES
ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO AO
PACIENTE PORTADOR DE DIABETES
REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA
POLINEUOPATIA DIABÉTICA

Estudantes Estudantes
Estudantes
inscritos
selecionados certificados

31

26

8

14

9

4

32

20

12

27
38
22
27
21
44

19
31
12
24
20
28

19
29
12
14
10
21

25

6

6

23

23

20

3

3

3

23

Fisio

Terras Indígenas Araribá

Saúde Bucal

ASSISTÊNCIA E ATENÇÃO
FARMACÊUTICA AOS PACIENTES
DIABÉTICOS
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE DE
PORTADORES DE DIABETES MELLITUS

9

8

8

10

8

7

PSICOLOGIA SAÚDE E COMUNIDADE

54

34

34

TBA (TOXINA BOTULÍNICA)
A HIDROCINESIOTERAPIA NA
PROMOÇÃO DA SAÚDE DE HIPERTENSOS
TERAPIA MANUAL ESTRUTURAL

23

18

11

17

16

9

36
12

23
5

23
3

11

8

6

42

10

7

23
35
33
28
14
26

19
32
20
17
14
10

17
2
20
17
9
9

18

9

8

9

9

3

10

10

10

13
31

9
13

4
8

43
39
53

15
7
8

15
7
8

14

11

8

51

12

11

40
21
40
17

38
19
40
17

38
19
40
12

16

11

10

47

25

23

19

14

9

PAIPE

25

21

11

ENSINO DE CIÊNCIAS NA LÍNGUA
BRASILEIRA DE SINAIS/LIBRAS
TORNEIO DE DEBATES

25

11

7

15
10

5
10

5
10

17

17

16

ÁGUA SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL

13
18

10
18

10
15

MEMÓRIAS DE BRINCADEIRAS: A HISTÓRIA ORAL
E O ENSINO TRANSVERSAL DE HISTÓRIA”

22

22

22

IDENTIDADE ARARIBÁ
RELAÇÕES AMBIENTAIS NAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DA TERRA
ARARIBÁ
SAUDE BUCAL NO PROJETO IRMÃ
ADELAIDE
SAÚDE BUCAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA
SORRIA BAURU
MATERBABY
CANCER DE MAMA

Saúde da Mulher

UATI

CONTATO DE AMOR E CARINHO
GESTAÇÃO, VIDA E SAÚDE
EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA
GESTANTES
INFORMÁTICA NA MELHOR IDADE
OFICINA DE TEATRO PARA A TERCEIRA
IDADE
ATENÇÃO MULTIDISCIPLINAR NA SAÚDE
FUNCIONAL DO IDOSO
BRINQUEDISTA

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA E DEFICIÊNCIAS
GRUPO DE CUIDADORES

POT

ARTES CÊNICAS

GRUPO DE PAIS ADOTIVOS
DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA
FUTUROS EMPREENDEDORES
PRIMEIROS PASSOS: Adolescência e
Mundo do trabalho
ENCENAÇÃO TEATRAL
CORPO E MOVIMENTO
PRODUÇÃO TEATRAL

Projetos não Vinculados
à Programas

PIBID

INVENTAMODA
AMBULATÓRIO PARA TRATAMENTOS DE
FERIDAS
ATIVIDADE LÚDICA NO HOSPITAL
ESTADUAL
MESA BRASIL

EM “CENA-SOM
UM OLHAR PARA A BIODIVERSIDADE NA ESCOLA
PÚBLICA
ÉTICA E CIDADANIA: ENSINO E PRÁTICA
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DO EXERCÍCIO DA ORALIDADE E DA ESCRITA À
CONSTRUÇÃO DA COMUNICAÇÃO EFICIENTE E
PARTICIPATIVA POR MEIO DAS PRÁTICAS
INTERDISCIPLINARES

15

15

15

10

10

10

10

10

10

11

10

10

CAMINHOS POSSÍVEIS: DESENVOLVENDO
COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS

21

21

21

O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NA ESCOLA
PÚBLICA PELA ABORDAGEM DO GÊNERO FÁBULA

19

19

19

1392

929

662

ESCREVER É PRECISO: PROCESSOS DE MELHORIA
NA PRODUÇÃO ESCRITA POR MEIO DE ANÁLISES
DE TEXTOS VERBAIS E NÃO-VERBAIS
JOGOS E APRENDIZAGEM MATEMÁTICA: UMA
ASSOCIAÇÃO POSSÍVEL
A APRECIAÇÃO MUSICAL SIGNIFICATIVA NA
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL II

TOTAL DE ESTUDANTES

Além da viabilização dos projetos acima, a USC participou de várias etapas do
Projeto Rondon; neste ano o projeto se desenvolveu na Operação Porta do Sol, no
município de Bananeiras, no estado da Paraíba.
O número de pessoas beneficiadas pelos projetos também aumentou nos últimos
anos. Isso se deve ao fato de a Coordenadoria de Extensão e Ação Comunitária ter
orientado os coordenadores dos projetos de extensão para o registro dessas informações
de maneira sistemática.
Considerando todos os projetos realizados em 2015, foram beneficiadas de forma
direta 85.429 pessoas em diferentes ações realizadas semanalmente. Se considerarmos
que as famílias também se beneficiam dos projetos, projeta-se um total de 254.670
pessoas atendidas. Para efeito de comparação, em 2014 foram beneficiadas 16.570
pessoas de forma direta e 237.400 de forma indireta.
Esse aumento no número de pessoas atendidas deve-se ao fato da equalização na
forma de levantar os dados para todos os projetos. O Centro de Saúde apresenta um
número menor de pessoas atendidas mesmo com um maior número de projetos e
docentes envolvidos nos programas e projetos de extensão, isso ocorre em função das
ações realizadas por esses projetos serem específicas e demandarem maior tempo na sua
execução. Por exemplo, o Projeto PAIPE que realizou 713 procedimentos clínicos e
atendimento cirúrgico restaurador em 182 pacientes. Além disso, orientou os familiares
sobre a necessidade dos cuidados com o paciente para evitar problemas futuros.
Todo o envolvimento da comunidade docente, discente e administrativa permite
que mais de 20 entidades localizadas em Bauru e região fossem beneficiadas pelos
nossos programas e projetos de extensão.
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Em relação à necessidade de buscar parcerias com entidades que permitam
viabilizar os programas e projetos de extensão da USC, elaborou-se um “Termo de
Cooperação Técnico Extensionista”. Este termo foi socializado com os coordenadores
dos projetos de extensão e estão em fase de análise dos departamentos jurídicos das
entidades. Alguns foram assinados em 2015 e encontram-se depositados na Reitoria e
na Coordenadoria de Extensão e Ação Comunitária.

Cursos de Extensão
Para otimizar a realização dos cursos de extensão, a partir de 2013, os cursos com
carga horária maior foram divididos em módulos o que permitiu o pagamento em
parcela única, reduzindo, em planilha, os custos de inadimplência e desistência.
Novos cursos foram oferecidos a partir de 2014 e 2015 conforme sugeriu a CPA
em seu relatório trienal (2010 / 2012). No entanto, mesmo com as alterações relatadas,
não foram viabilizados muitos cursos. Em 2015 foram propostos 5 novos cursos e
nenhum deles foi viabilizado devido a não geração de receita necessária.
Já na modalidade EAD foram lançados no final de 2015, cinco cursos de extensão
gratuitos, a saber: Ecologia Aplicada, com 308 certificações; História da Arte, com 560
certificações; Sustentabilidade, com 323 certificações; Empreendedorismo, com 573
certificações e, finalmente, Formação Inicial Técnico-Pedagógica de Tutores para a
EAD, com 627 certificados emitidos até o final de janeiro de 2016. Em 20 dias de
dezembro foram registrados mais de 189 acessos, o que demonstra a importância dos
cursos de extensão na modalidade em EAD.
Ainda destacando as ações de responsabilidade social, as informações
apresentadas no relatório da Gerência de Operações comprovam que a Universidade do
Sagrado Coração cumpre seu papel na inserção regional para contribuir com as
demandas de desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e cultural em sua área de
abrangência. Também, é verificável que nos últimos anos, alternativas foram buscadas e
apresentadas para contemplar o que foi proposto pelo Plano de Desenvolvimento
Institucional (2011-2015), em relação às políticas de comunicação com a sociedade, a
partir de uma comunicação voltada ao público interno e externo. Tais pressupostos
foram contemplados em ações de incremento no planejamento e execução dos eventos
universitários, vislumbrando a meta de entregar aos stakeholders atividades que sejam
centrais à missão, identidade e valores da IES.
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Há que se destacar o cumprimento integral no que tange à Dimensão 9, do mesmo
Plano, em relação à Política de Atendimento ao Discente e que abarca a inserção do
estudante ao acesso cultural e esportivo. No mesmo triênio em análise foi possível
verificar a preocupação institucional em divulgar ações de cultura e esporte que
culminam na proposta da Universidade em formar seu aluno de maneira integral. Dentro
da mesma dimensão, o cumprimento da proposta de ações de acolhida ao ingressante,
no que concerne ao estreitamento de relações entre instituição e família foi contemplado
pelo investimento no Encontro de Pais e Familiares dos Calouros da USC, como uma
forma de buscar que os familiares dos estudantes façam parte do período formativo na
Universidade e acompanhem seus parentes durante o decorrer de estudos.
Dessa forma, a Gerência de Operações tem buscado cumprir seu papel de estar
diretamente ligada aos professores, alunos e comunidade em geral, atuando com a
finalidade organizar, coordenar, auxiliar e apoiar os diversos eventos culturais,
esportivos e de fundo socioeconômico, com a administração das atividades no campus
ou em locais designados pela direção da instituição.

Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI)
A Universidade Aberta à Terceira Idade desenvolve ações que promovem a
integração das pessoas da terceira idade com a comunidade universitária e com a
sociedade em geral; contribui para a melhoria da qualidade de vida, oferecendo–lhes
oportunidades de atualização cultural e inserção social, como cidadão ativo na
sociedade e propicia a aquisição de conhecimentos e habilidades, por meio de cursos,
palestras, oficinas, cantos, encontros, entre outros.
Quadro 3 – Demonstrativo do total de participantes das atividades da UATI por
semestre/ano.
Quantidade de idosos
participantes

1° semestre

2° semestre

2015

214 alunos

201 alunos

Neste ano de 2015, as ações da UATI têm se concretizado nas seguintes áreas:
Eixo Conhecimentos Gerais
• Lição dos grandes mestres
Eixo Projetos de Extensão
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• Informática para a melhor idade
• Oficina de teatro para a terceira idade
• Fundamentos de arte e cultura
• Atenção multidisciplinar à saúde funcional
• Espanhol (literatura e língua)
Eixo Projetos Voluntários
• Informática para usuário
• Coral EnCanto
• História geral
• Ballet clássico para a terceira idade
• Inglês para viagens
• Inglês básico
• Mandarim
• Oficina de memória
• Oficina de artesanato
• Estação Maturidade
• Língua italiana
• Espanhol básico
• Baila Comigo
• Recanto das letras
• Oficina de oração e vida
Eixo Estágios Curriculares Obrigatórios
• Motivação humana
• Oficina de crescimento pessoal
Eixo Outras Atividades
• Se vira nos 60
• Pratas da casa
• Clubinho da UATI
• Boletim de informação cultural “Vida e Ação”

A Universidade Aberta à Terceira Idade atende o que preconiza a Política
Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso no que se refere à criação de programas e
projetos que promovam a participação e a inclusão social do idoso.
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Neste contexto, a Universidade do Sagrado Coração destaca-se pelo apoio a este
programa de extensão, tornando-se referência no envelhecimento da população,
principalmente por disponibilizar espaços para discussão e realização de atividades que
melhoram a qualidade de vida da terceira idade, de forma que continuem atuantes e
dinâmicos, sempre em busca de atualização.

Bolsas aos estudantes: Ainda focalizando a dimensão da Responsabilidade
Social, a USC ofereceu aos seus estudantes, em 2015, um número significativo de
bolsas, detalhadas na tabela abaixo:
Quadro 4 – Resumo quantitativo de oferta de bolsas de estudos
BOLSAS DE ESTUDO
TIPO

2015

Funcional

104

Prouni 100%

984

Prouni 50%

246

Social 50%

132

Social 100%

191

Social 25%

...

Projeto Araribá
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UATI

1

Pós Funcional

15

Pravaler

1

PEC-G

4

FIES 50%

22

FIES 51% a 99%

29

FIES 100%

212
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3.3 EIXOS 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS: DIMENSÕES 2 (POLÍTICAS
PARA ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO), 4 (COMUNICAÇÃO COM A
SOCIEDADE) E 9 (POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES)
3.3.1 DIMENSÃO 2 (POLÍTICAS PARA ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO)
CURSOS DE GRADUAÇÃO
Atualmente, a Universidade oferece 40 cursos na modalidade presencial nas
seguintes áreas: Ciências Humanas com 08 cursos; Ciências da Saúde com 10 cursos;
Ciências Exatas com 10 cursos e Ciências Sociais Aplicadas com 12 cursos. Para o ano
de 2016 foram oferecidos 2 novos cursos em EAD no processo seletivo: Pedagogia e
Filosofia.
Em 2013, foi autorizado e avaliado com conceito 4 o primeiro curso para a
modalidade EAD, Filosofia (licenciatura). Em 2014, Universidade recebeu avaliação
institucional para credenciamento nessa modalidade, obtendo conceito 5 e foi
credenciada para a oferta de cursos a distância pela portaria pela portaria 165, de 03 de
março de 2015.
CONCEITOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS DE CURSOS
No triênio 2010 a 2012, verifica-se significativa evolução nos conceitos recebidos
pelos cursos da USC, a maioria (71%) fez jus à nota 4 de CPC e/ou CC. Foram
avaliados 28 cursos de graduação nesse período. No Triênio 2013 a 2015 os dados são
parciais, os cursos que realizaram o ENADE em 2015 terão os conceitos
disponibilizados em dezembro de 2016.
Desta forma, houve uma evolução significativa na avaliação e nos conceitos dos
cursos de graduação. Nos triênios 2004 a 2006 e 2007 a 2009, os conceitos 4 e 5
somaram 23% dos valores atribuídos, enquanto que no triênio 2010 a 2012 este
percentual aumentou, consideravelmente, para aproximadamente 79%.
Considerando o ciclo avaliativo atual, com os conceitos recebidos nos anos de
2013 a 2015 e as ultimas avaliações recebidas dos cursos em oferecimento, o percentual
de conceitos 4 e 5 é de 49%. Os conceitos dos cursos que fizeram o ENADE em 2015
serão disponibilizados em dezembro de 2016.
Nas figuras a seguir são apresentados todos os últimos conceitos (CPC ou CC)
recebidos pelos cursos presenciais, separados por áreas, considerando os resultados do
Enade 2014, divulgados em dezembro de 2015:
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Figura 20 – Últimos conceitos recebidos pelos cursos da área de Ciências da
Saúde

Figura 21 – Últimos conceitos recebidos pelos cursos da área de Ciências
Exatas

Figura 22 – Últimos conceitos recebidos pelos cursos da área de Ciências
Humanas
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Figura 23 – Últimos conceitos recebidos pelos cursos da área de Ciências
Sociais Aplicadas

Os seguintes cursos não possuem conceito, pois ainda receberão avaliações para
reconhecimento a partir de 2016: Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia de
Computação e Engenharia Elétrica.

CORPO DOCENTE
O corpo docente da Universidade, no ano de 2015, é formado por 286
professores, sendo que 90% possuem titulação mínima de Doutor ou Mestre. Deste
total, 56% em regime de trabalho integral ou parcial.
De acordo com o Projeto de Autoavaliação Institucional, os docentes são
avaliados semestralmente pela CPC. O instrumento de avaliação é composto por 15
questões. Os estudantes participam voluntariamente pelo portal do aluno. A escala
utilizada em cada questão é a seguinte:
5 – Ótimo / 4 – Bom / 3 – Regular / 2 – Ruim / 1 – Péssimo
Com a análise dos dados, são calculadas médias para cada item da avaliação e
uma média geral por docente. É considerada satisfatória média maior ou igual a 4.
Na última avaliação realizada pelos discentes 95% dos docentes receberam
médias satisfatórias, já descritas no Eixo 1 deste Relatório.

EVOLUÇÃO DO CORPO DISCENTE NA GRADUAÇÃO
Considerando a vigência do PDI atual, houve um crescimento na quantidade de
estudantes matriculados em comparação ao ano de 2014. No ano de 2015 foram 6218
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estudantes matriculados no 1° semestre e 5833 no 2° semestre. Em relação aos
ingressantes, foram 1654 calouros matriculados na IES.
O controle da evasão dos estudantes da graduação é uma constante preocupação
da Pró-Reitoria Acadêmica. Para preveni-la, são realizadas diversas ações, como, por
exemplo: Programa de Aprimoramento, acompanhamento das notas e frequência,
atendimento especializado ao aluno, atendimento psicológico e pedagógico,
acompanhamento das coordenações de cursos, orientação profissional (Feira das
Profissões), efetiva comunicação sobre prazos e orientações acadêmicas.
Considerando as matrículas realizadas durante os anos de 2012 a 2015, foram
calculados os índices de evasão dos estudantes. O controle de evasão pôde ser realizado
com mais critério neste período, pois houve a implantação de um sistema educacional
integrado de gestão. Verifica-se que o percentual de evasão é maior entre os
ingressantes apresentando queda considerável com os veteranos. A média de evasão
total neste período foi de aproximadamente 11%.
Uma pesquisa realizada analisando os requerimentos de uma amostra aleatória
de 271 estudantes que solicitaram trancamento ou cancelamento de cursos, no 2º
semestre de 2013 e no 1º semestre de 2014, demonstrou que as causas mais frequentes
são: motivos financeiros (22%), falta de identificação com cursos (15%), motivos
pessoais (9%), mudança de cidade (8%), trabalho (8%) e perda do prazo de matrícula
(7%).

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
(PIBID)
Desde 2012 a USC participa do Pibid (Programa Institucional de Bolsa de
iniciação à Docência), que é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da
formação de professores para a educação básica.
O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de
iniciação à docência, desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em
parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino.
Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas
públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades
didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da
escola.
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MODALIDADES DE BOLSA
A Capes concede cinco modalidades de bolsa aos participantes do projeto
institucional:
Iniciação à docência – para estudantes de licenciatura das áreas abrangidas pelo
subprojeto. Valor: R$400,00 (quatrocentos reais).
Supervisão – para professores de escolas públicas de educação básica que
supervisionam, no mínimo, cinco e, no máximo, dez bolsistas da licenciatura. Valor:
R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais).
Coordenação de área – para professores da licenciatura que coordenam
subprojetos. Valor: R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
Coordenação de área de gestão de processos educacionais – para o professor da
licenciatura que auxilia na gestão do projeto na IES. Valor: R$1.400,00 (um mil e
quatrocentos reais).
Coordenação institucional – para o professor da licenciatura que coordena o
projeto Pibid na IES. Permitida a concessão de uma bolsa por projeto institucional.
Valor: R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
As bolsas são pagas pela Capes diretamente aos bolsistas, por meio de crédito
bancário.
O PIBID iniciou em 2012 com a participação de 2 escolas Estaduais, E.E. Profª.
Ada Cariani Avalone e E.E. Dr. Carlos Chagas, quatro projetos (interdisciplinar,
Pedagogia, Letras e Informática) com 40 alunos bolsistas da Universidade e 1200
alunos da rede pública envolvidos. Atualmente participam 7 escolas.

MONITORIAS
As instruções normativas para a realização de Monitorias foram reformuladas
com o objetivo de aperfeiçoar os processos de seleção e admissão de monitores. Há,
semestralmente, uma sensibilização com os docentes e estudantes para a realização de
monitorias que podem ser um auxílio para os estudantes e o incentivo à iniciação para a
docência. Os estudantes inscritos são selecionados de acordo com os critérios
estabelecidos pelo regulamento. Após a conclusão dos semestres letivos, a Pró-Reitoria
Acadêmica certifica as monitorias que podem ser computadas como AACCs. A figura a
seguir apresenta o total de monitores no ano de 2015, por semestre:
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Quadro 5 - Quantidade de monitores por semestre (2015)
Ano
2015

1° Semestre
69

2° Semestre
94

COORDENADORIA PEDAGÓGICA
A Coordenadoria Pedagógica é ligada à Pró-Reitoria Acadêmica da
Universidade e atua em conjunto com as Diretoras de Centros, Coordenadores de
Cursos e Docentes, a fim de contribuir com a formação didático-pedagógica, visando ao
fortalecimento de competências e habilidades dos profissionais que compõem o corpo
de formadores da USC.
Suas principais funções são: Orientar e acompanhar o trabalho docente, sendo
responsável pela ligação entre a Equipe Diretiva, Pró-Reitoria Acadêmica e os
envolvidos no processo educacional; proporcionar o constante aperfeiçoamento
pedagógico dos docentes em relação à metodologia institucional com atualização /
inserção dos Planos de Ensino a cada semestre e dos Planos de aula semanalmente;
orientar e acompanhar a atualização dos PPC´s dos cursos; orientar e acompanhar o
processo avaliativo nos diferentes cursos (avaliações externas).
Desde 2013 a Coordenadoria tem sob sua responsabilidade coordenar, orientar e
acompanhar o Programa de Aprimoramento institucional direcionado aos alunos do 1°
ano dos cursos, nas áreas de: Língua Portuguesa, Inglês, Matemática, Física e Química.
Além dessas atribuições, a Coordenadoria Pedagógica fornece suporte técnico à
plataforma Syllabus e ao Programa de Aprimoramento Acadêmico; atende e orienta
professores e alunos; opera sistemas de computadores, monitora o desempenho dos
aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos de armazenamento de dados,
registros de erros, além de garantir a segurança das informações.
São atividades do suporte técnico:
•

Oferece suporte técnico a plataforma Syllabus corrigindo erros,
aplicando melhorias e efetuando manutenções necessárias ao programa
Moodle para o bom andamento da metodologia.

•

Auxilia alunos e professores oferecendo atendimento por telefone, emails ou pessoalmente solucionando problema e esclarecendo duvidas.
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•

Faz manutenção no cadastro de usuários inserindo, alterando e excluindo
usuários para manter a plataforma atualizada.

•

Faz manutenção de cursos livres e disciplinas, alterando e excluindo
cursos e disciplinas cadastradas para manter a plataforma atualizada.

•

Faz pesquisas através da internet e livros, adquirindo conhecimentos para
um melhor aproveitamento da plataforma.

•

Organizar bancos de dados do corpo docente: analise quantitativoqualitativa – materiais didáticos – Metodologia Syllabus;

•

Apoio técnico no Programa Aprimoramento Acadêmico

•

Realização

de

Cursos

de

capacitações

para

o

professor

(Presencial/Online - Plataforma Moodle).
O Acompanhamento da Metodologia Syllabus consiste em avaliar o portal
virtual

de

cada

professor

(acesso

pela

página

http://www.usc.br/estudantes-e-professores/acesso-restrito/)

oficial

da

USC:

considerando

duas

dimensões analíticas: a análise quantitativa e a análise qualitativa. Na análise
quantitativa, a Coordenadoria Pedagógica verifica se o docente preencheu todos os
campos e itens obrigatórios, enquanto na análise qualitativa são avaliados os
preenchimentos, observando se estes estão adequados e satisfatórios, tendo como
fundamentos analíticos a metodologia institucional (Syllabus) e suas diretrizes
pedagógicas.
No Portal do Professor, o docente deve atentar-se a uma série de preenchimentos
e postagens obrigatórios, cujos campos e itens são:
•

Diário de Classe (Sistema Orion):
o Frequência
o Notas

•

Registros de Aula
o Planejamento/Planos de Aula (Sistema Orion/Plataforma Moodle):
o Objetivos
o Conteúdo
o Metodologia
o Atividade Prévia

Obs.: a postagem (upload) de arquivos didáticos (Recursos Prévios) é
facultativa, bem como a proposta de Atividades Pós-Aula.
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Durante o ano, a Coordenadoria Pedagógica (Pró-Reitoria Acadêmica) realiza o
Acompanhamento da Metodologia Syllabus, aplicada no Sistema Orion e na Plataforma
Moodle, por meio de orientações presenciais e online aos docentes desta IES.
O Acompanhamento da Metodologia Syllabus é realizado em duas etapas, uma
em cada semestre letivo (1º e 2º), e em ambas a Coordenadoria Pedagógica dividiu cada
análise em dois conceitos:
1. Análise Quantitativa:
a) Totalmente preenchidos / b) Incompletos (quando pelo menos 1 dos 7
itens listados acima não foram regularmente preenchidos)
2. Análise Qualitativa:
a) Satisfatório / b) Insatisfatório (quando pelo menos 1 dos 7 itens listados
acima não seguem as diretrizes pedagógicas da Metodologia Syllabus)

Analisando o desempenho dos docentes no trabalho realizado na Plataforma
Syllabus, constata-se que, no ano de 2015 a análise quantitativa se destaca
positivamente com um percentual aproximado de mais de 80% dos docentes com os
planos inseridos. Já a análise qualitativa das plataformas dos docentes tem sido
frequentemente insatisfatória, resultando em um percentual de, aproximadamente, 60%
de portais com preenchimento/planejamento pedagógico insatisfatório. Para trabalhar
essa questão, a Coordenadoria Pedagógica encaminha mensagens aos docentes, via
email, com orientações sobre a análise da plataforma além de agendar horários para
esclarecimentos presenciais. Além disso, proporciona também, de forma continuada, a
capacitação do corpo docente para atender as questões pedagógicas.
O levantamento das atividades de Capacitação Docente organizadas pela
Coordenadoria Pedagógica, no ano de 2015, está indicado no quadro 6:

Quadro 6 - Análise Quantitativa da Capacitação Docente (2015)
CAPACITAÇÃO DOCENTE – COORDENADORIA PEDAGÓGICA 2015
ATIVIDADE
PERÍODO
NÚMERO
MODALIDADE
DE INSCRITOS

1Oficina Pedagógica:
Didática aplicada ao Ensino
Superior
2Capacitação
para
docentes
ingressantes
(metodologia e plataforma)
3Capacitação
-

(1)
Janeiro
(Secod) / 2015
(2)
Abril / 2015
Janeiro e meses
iniciais / 2015

125

Online

25
30

Presencial

Março a junho / 2015

53

Online (docentes
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Fundamentos da Educação a
Distância
4- Capacitação - Nova Maio / 2015
Plataforma Moodle
5Capacitação
para
docentes
ingressantes
(metodologia e plataforma)
6- Capacitação – Nova
Plataforma Moodle
7Oficina
Pedagógica:
Como trabalhar com Mapas
Conceituais
8Oficina
Pedagógica:
Questões de Prova e suas
especificidades
9Oficina
Pedagógica:
Como
trabalhar
com
Situação-Problema
10- Oficina Pedagógica: O
uso pedagógico de filmes em
sala de aula
TOTAL

e funcionários)
42

Presencial
(coordenadores de
curso)
Presencial

Agosto / 2015

18

Agosto / 2015

10

Agosto / 2015

35

Presencial
(docentes)
presencial

Setembro / 2015

43

presencial

Outubro / 2015

58

presencial

Novembro / 2015

47

Online

486

PESQUISA
A iniciação científica é considerada um instrumento que permite introduzir os
estudantes de graduação na pesquisa científica, caracteriza-se como instrumento de
apoio teórico e metodológico à realização de um projeto de pesquisa e constitui um
canal adequado de auxílio para a formação de uma nova mentalidade no aluno. Este
programa tem por objetivo promover desenvolvimento da Pesquisa da Instituição,
mediante o encaminhamento de alunos de graduação para a descoberta científica, e
convivência com o procedimento e a metodologia adotada em ciência e em tecnologia.
Evolução dos programas de iniciação científica
Nos últimos anos é significativo o crescimento do número de projetos inscritos
no processo de seleção das bolsas de IC da Universidade. A tabela abaixo exemplifica
essa evolução:
Tabela 1 - Distribuição dos trabalhos inscritos e aprovado nas diversas
modalidades de Iniciação Científica por ano.
Projetos
Inscritos
Aprovados
Pibic/CNPQ

2014/2015
136
17

2015/2016
159
17
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Aprovados FAP/USC
Aprovados Pivic/USC
Aprovados
Pibiti/CNPq
Aprovados Pibiti/FAP
Aprovados Piviti/USC

17
56
2

17
80
2

2
5

2
8

Pibic-EM
Fapesp

10
20

10
13
(em andamento)

O número de bolsas de IC, nas suas diferentes modalidades apresentou um
expressivo aumento nas bolsas, quando se compara aos anos anteriores. Em relação ao
Pibic/CNPq e FAP/USC se mantiveram devido à política interna do CNPq. Quanto às
bolsas PIVIC, em 2014 passou a 45; pela Fapesp, em 2014 foram 15. É importante
destacar que a partir de 2013 a Universidade ampliou as modalidades de IC, ou seja, foi
contemplada com bolsas PIBITI e PIBIC/EM, com um total de 2 e 10 bolsas,
respectivamente.
O Programa de Iniciação Cientifica da Universidade obteve no período de
2013 a 2015 os seguintes resultados, conforme pode ser visualizado na tabela abaixo:
Tabela 2 - Distribuição das modalidades de Iniciação Científica por ano.
Modalidade de IC
PIBIC
PIBITI
FAP
FAP/PIBITI
PIVIC
PIVITI
FAPESP
PIBIC-EM
Fonte: PRPPG

2013/2014
17
2
17
2
46
6
15
10

2014/2015
17
2
17
2
56
5
20
10

Pós-Graduação Lato Sensu
2015 – Metas e Ações Realizadas
Com a reformulação da grade de cursos baseada nas estratégias adotadas durante
o exercício de 2014, foi apresentado um portfolio com 37 cursos de Especialização e
MBA oferecidos para o ano de 2015, sendo 3 na área de Exata, 10 na área de Humanas,
2 interdisciplinares, 14 na área de Saúde e 8 na área de Sociais Aplicadas.
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Destes 37 cursos ofertados, foram implantados 15 cursos com um total de 357
alunos matriculados.
Em síntese, os cursos de Especialização e MBA são concebidos após alguns
estudos: indicação dos coordenadores e professores da USC, aliada a prospecção de
cursos junto aos estudantes da graduação; análise das tendências políticas e exigências
do mercado de Bauru e região, por meio de pesquisa especializada e de estudos
documentais, de acordo com as Políticas Institucionais.
A elaboração do Projeto Pedagógico de Curso (anexo 01) é feita pelo docente
propositor, apoiado pela Coordenação administrativa do Lato Sensu e da Coordenadoria
Pedagógica. Obedece às regras regimentais da USC, em consonância ao Parecer
CNE/CES n° 1, de 08 de Junho de 2007, Resolução vigente do MEC, e as
regulamentações dos Conselhos de Classe dos cursos a estes vinculados.
Toda proposta, avaliada positivamente quanto aos aspectos pedagógicos e
administrativo-financeiros (anexo 02), é apresentada para avaliação do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. Após a devida aprovação, os cursos são
divulgados pelo site da USC, e demais veículos de comunicação.
Os cursos implantados são acompanhados pelo coordenador administrativo e
acadêmico (anexo 03), os quais contam com o apoio da secretaria e sistema de gestão
integrado – ORION. Todos os cursos seguem as recomendações do Regulamento do
Lato Sensu, documento aprovado pelo CONSEPE e disponível na página da USC.
Pós-Graduação Stricto Sensu
A Universidade do Sagrado Coração conta atualmente com quatro programas de
Pós-graduação Stricto-sensu, sendo dois programas na área de Odontologia (Área 18),
um Mestrado Profissional em Odontologia (áreas de concentração em Saúde Coletiva e
Ortodontia) e um Programa acadêmico em Biologia Oral nos níveis de Mestrado e
Doutorado (áreas de concentração em Implantologia, Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial e Biologia Oral). Os outros dois programas são: um na área de
Ciência e Tecnologia Ambiental (Área 49) – Mestrado Acadêmico em Ciência e
Tecnologia Ambiental e o outro na área de Educação Física (Área 21) – Mestrado
Acadêmico em Fisioterapia.
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Os programas Profissional e Acadêmico da área de Odontologia possuem
conceito 3 e após o acompanhamento das avaliações, reuniões na CAPES e em eventos
da área, ambos passaram por reestruturação e por meio de apoio institucional, o maior
envolvimento dos docentes em relação à produção científica, internacionalização,
orientações atreladas à produção discente, participação em eventos, espera-se melhoria
do conceito no próximo ciclo avaliativo que finalizará em 2016.
Os Programas de Ciência e Tecnologia Ambiental e de Fisioterapia foram
recomendados em 2014 e tiveram início em 2015. Ambos foram elaborados e
desenvolvidos durante 3 anos, tempo necessário para amadurecimento dos projetos de
pesquisas, nucleação dos docentes e das produções e adequação da infraestrutura para a
oferta de programas de qualidade. Todo trabalho foi pautado em metas, objetivos,
cronograma e resultados.
Nesse sentido, e principalmente por terem sido concebidos pautados no
planejamento institucional e nas diretrizes da CAPES, espera-se contar com um bom
produto (produção intelectual e inovação tecnológica) e com a formação das primeiras
turmas antes do prazo de 24 meses.
Após a implantação dos programas aprovados, os docentes de ambos os
mestrados têm trabalhado para o encaminhamento dos APCNs para o doutorado em
2016. O grupo gestor tem dado apoio, possibilitando o fortalecimento das linhas de
pesquisa dos programas por meio da inclusão de docentes produtivos da instituição e da
contratação de novos docentes.
Além dos programas em andamento, a Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação, apoiada pela direção da Universidade, tem trabalhando no planejamento de
novas propostas de programas Stricto Sensu, com objetivo de implantar até 2020 mais 2
(dois) novos cursos de mestrado e 1 (um) de doutorado.
As novas propostas serão elaboradas, seguido o mesmo planejamento adotado
anteriormente. Todo trabalho é pautado na potencialidade do corpo docente da
Instituição, recomendações do Plano Nacional de Pós-Graduação, demanda local e
regional. As propostas são desenvolvidas seguindo as orientações gerais da CAPES e as
especificidades de cada área.
A estruturação de cada proposta tem iniciado com no mínimo dois anos de
antecedência com o envolvimento de docentes doutores produtivos da USC e docentes
contratados com capacidade e competência comprovadas. A inclusão desses se dá
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considerando a inserção e adequação às linhas de pesquisa propostas aliadas à área de
atuação e produção científica.

3.3.2 DIMENSÃO 4 – COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
A comunicação, determinada entre uma empresa e os seus públicos de interesse
como a base do processo de relacionamento, é representada na Universidade do Sagrado
Coração pela comunicação interna, externa, institucional e de marketing. Os públicos de
interesse são os professores, funcionários, fornecedores, clientes (iniciadores,
influenciadores, decisores, compradores, usuários), veículos de comunicação, órgãos
reguladores e sociedade em geral (formadores de opinião). Esta comunicação
estabelece-se de forma organizada, uma vez que há a valorização da comunicação e a
Instituição faz uso da mesma de forma planejada e sistematizada.
Dentro desse contexto, há o entendimento de que não há espaço para a
comunicação fragmentada. Defende-se a comunicação integrada como espaço de
diálogo e compartilhamento. Desta forma, todos os públicos de interesse da USC são
convidados a conhecer e a fazer parte do processo de comunicação, que expressa os
valores e a essência da marca e respeita o repertório do público.
A definição das estratégias de comunicação prevê pontos de abrangência interna e
externa:
• A comunicação interna tem o objetivo de envolver, motivar e buscar a
compreensão do fato de que todos são responsáveis pela Universidade por meio da
informação. É o ponto de partida para o alinhamento do discurso e, também para que a
comunicação externa tenha mais eficácia, as principais mensagens da Universidade
precisam da legitimação do público interno.
• A comunicação externa busca formar opinião pública favorável ao papel social
da educação superior e à organização. Utiliza estratégias e instrumentos de comunicação
integrada que valorizam ações de gestão da imagem e relacionamento; de assessoria de
imprensa e jornalismo, pela produção e divulgação de pautas e notícias; e de
publicidade e propaganda, pelas campanhas institucionais e de gestão da marca
institucional. A comunicação externa na Universidade é, essencialmente, voltada para a
comunidade, também através da divulgação de informações de serviços de interesse
público, que podem ser usufruídos dentro do campus; mas também como uma
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„prestação de contas‟ sobre o que é pesquisado, ensinado e realizado para o
desenvolvimento educacional.
A Diretoria de Comunicação da USC vem cumprindo o seu objetivo e as suas
metas em torno de promover o melhor relacionamento da Universidade com seu público
de interesse, em um diálogo de respeito, transparência, igualdade e responsabilidade.
Assim:
• Divulga a USC, promove sua imagem e fortalece sua inserção na sociedade.
• Consolida e amplia a imagem da USC enquanto instituição de grande
importância no cenário regional, nacional e internacional, assim como de seus
dirigentes, professores, estudantes e técnicos administrativos
• Estreita as relações com o público, não apenas com os profissionais dos cursos
existentes, mas também com a comunidade acadêmica e a opinião pública em geral,
utilizando a imprensa e a mídia como mediadoras e geradoras de expectativas
• Otimiza e aproxima as relações da USC junto a formadores de opinião
• Desenvolve estratégias para fortalecer e divulgar a imagem institucional da USC
• Desenvolve estratégias para que a comunicação institucional seja um forte elo do
acadêmico com a sociedade.
Nesse sentido, pode-se afirmar que a comunicação, na Universidade do Sagrado
Coração, estabelece-se de forma organizada, uma vez que há a valorização da
comunicação e a Instituição faz uso da mesma de forma planejada e sistematizada,
através da comunicação integrada.
É importante evidenciar que a Diretoria de Comunicação da USC é aberta às
novas realidades comunicacionais, atenta aos novos comportamentos de seu público e
atualizada sobre as tecnologias de comunicação para com o mesmo. Pontos
fundamentais para que continue projetando a Universidade tendo como base a sua
Missão, Visão e Valores e como alvo o melhor relacionamento.

OUVIDORIA
A Ouvidoria da Universidade do Sagrado Coração, no primeiro semestre de
2015, caminha evoluindo, devido à implantação do sistema de gerenciamento e
adequações realizadas no ano de 2014, aperfeiçoando sua estrutura de funcionamento,
tornando o atendimento mais eficaz e rápido, permitindo claramente a melhoria dos
serviços oferecidos.
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A Ouvidoria desenvolve seus trabalhos com a participação da comunidade
universitária, público externo, bem como a colaboração dos gestores, valorizando e
respeitando a pessoa humana, o diálogo e a mediação como alternativas para a solução
de conflitos.
Ressalta-se que houve continuidade nos procedimentos do ano anterior, referente
a inserção de um breve explicativo às respostas das ouvidorias e os redirecionamentos
aos setores competentes, quando não cumprido o trâmite normal de atendimento
respeitando-se as instâncias anteriores, esclarecendo dessa forma, o papel e atuação da
Ouvidoria, atingindo assim o maior entendimento de todos os segmentos da
Universidade e público externo.
Os números apresentados no gráfico abaixo, referem-se às demandas mensais
recebidas no primeiro semestre, de Janeiro a Junho de 2015, resultante de um trabalho
de conscientização e aprendizado.
Figura 24 – Ouvidorias 1º Semestre/2015
1º Semestre/2015
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Por fim, destaca-se que muitas situações em que há a utilização dos serviços da
Ouvidoria e/ou sua atuação, contribuem para as soluções às demandas apresentadas, de
forma coletiva ou individual, assim como auxiliam no desenvolvimento de ações da
gestão visando melhorias dos serviços oferecidos a população, seja comunidade
universitária ou público externo.
De modo geral, o quantitativo de manifestações entre os setores administrativos e
acadêmicos da Universidade no presente semestre foi pouco alterado em comparação à
figura 24 referente ao semestre anterior (Janeiro a Junho/2015).
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Figura 25 – Ouvidorias 2º Semestre/2015
2º Semestre/2015
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Para que o trabalho da Ouvidoria obtenha bons resultados é necessário o
encaminhamento aos gestores dos Centros, aos setores e aos dirigentes da Instituição, a
percepção e a voz dos seus usuários; as suas reclamações contra eventuais falhas no
atendimento e na gestão; as suas referências aos problemas de real significância e
impacto; as suas sugestões e propostas para melhorias na prestação dos serviços; e os
seus elogios à Instituição. Pois esse cenário fornece a Equipe Diretiva condições
necessárias para empreender mudanças e oferecer continuamente um melhor serviço.
Ressalta-se que o acesso pessoal do público tem aumentado paulatinamente, seja
por meio de telefonemas ou atendimento presencial. Estes nem sempre resultam no
registro de reclamações, pois muitas vezes o usuário sente-se satisfeito com a
orientação, alternativas apresentadas ou mesmo esclarecimentos prestados, por ocasião
desse acolhimento.
Salienta-se que houve continuidade durante o ano todo, nos procedimentos do
ano de 2014, referente a inserção de um breve explicativo às respostas das ouvidorias e
os redirecionamentos aos setores competentes, quando não seguido o trâmite normal de
atendimento, respeitando-se as instâncias anteriores, esclarecendo dessa forma, o papel
e atuação da Ouvidoria, atingindo assim o maior entendimento de todos os segmentos
da Universidade e público externo.
Os números apresentados no gráfico abaixo referem-se às demandas mensais
recebidas no ano de 2015, resultante de um trabalho de conscientização e aprendizado:
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Figura 26 – Ouvidorias – Ano 2015

Uma grande mudança no perfil das manifestações foi buscada e alcançada, desde
a nova gestão da Ouvidoria (a partir de 2014).
Nos anos anteriores, as manifestações fogem do campo de atuação da Ouvidoria,
como solicitação de informações e esclarecimentos, tendo sido redirecionadas, através
de um trabalho de conscientização e o início do Fale Conosco no site da Universidade.
Essa mudança no perfil é evidente quando se compara o número de
atendimentos dos anos anteriores no último triênio.

3.3.3 DIMENSÃO 9 – ATENDIMENTO AO DISCENTE
1- SIAGE: Com a finalidade de auxiliar o discente por meio de orientações
acadêmicas, formas de acessibilidade e formação de conceitos básicos e específicos
inerentes a cada curso, a Universidade conta com o Setor de Integração e Apoio ao
Graduando e Egresso (SIAGE). Esse setor desenvolve programas institucionais cuja
função é apoiar o ensino de graduação, proporcionar ao estudante a oportunidade de
exercer um papel ativo na construção de seu conhecimento e viabilizar estratégias que
auxiliam o universitário na integração da vida acadêmica, superando as possíveis
dificuldades advindas da formação anterior.
Já a política de Egressos tem múltiplos objetivos com um significado comum:
potencializar as atividades acadêmicas, no sentido de a universidade melhor cumprir o
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seu compromisso com a sociedade. Seu objetivo geral é acompanhar o egresso de forma
a estabelecer diagnósticos que possibilitem avaliar e potencializar as atividades
acadêmicas da Universidade identificando o grau de compatibilidade entre a formação
recebida na instituição e as demandas do mercado de trabalho.
Uma política efetiva de acompanhamento do Egresso na Universidade do
Sagrado Coração consolida-se na implantação de mecanismos e programas permanentes
que incluem sistemas de acompanhamento dos egressos e de estudos das demandas
profissionais. As principais atividades de acompanhamento do aluno egresso da
Universidade concretizam-se num conjunto de ações e programas, elencados a seguir:


Site e Portal do Egresso: A Universidade disponibiliza em seu endereço
eletrônico um espaço diferenciado para o egresso, uma página no site
institucional da Universidade que veicula informações pertinentes ao público
dos egressos



Endereço Eletrônico: Os egressos possuem um canal de comunicação virtual
com a Instituição, que é realizado através da ouvidoria, ou por meio do e-mail
institucional: egresso@usc.br, para que possam sanar dúvidas, solicitar
informações, fazer sugestões ou críticas



Secretaria online: O portal do egresso foi projetado para que os usuários tenham
contato com sua situação acadêmica e financeira. Por meio da disponibilização
de um login e senha o egresso pode utilizar os serviços de secretaria online.



Central de Relacionamento: A partir deste foco, o setor é o instrumento que
centraliza o reencontro do ex-aluno com a instituição.



Egressos em Destaque: registro de ex-alunos que se destacam em sua vida
profissional e que têm atividades relevantes na sociedade bauruense, regional,
nacional ou internacional.
Visando atender melhor seus egressos, a Universidade disponibiliza alguns

benefícios institucionais, tais como: acesso à biblioteca, intercâmbios (convênios e
parcerias internacionais com diversas Universidades por todo o mundo), lideres com
coração (possibilidade a seus egressos de fazer parte dos projetos e atividades sociais da
Pastoral Universitária).
Outro benefício ao egresso é o Programa de Incentivo ao Aperfeiçoamento
Profissional, que oferece: Cursos de pós-graduação e Cursos de Extensão.
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2- Aprimoramento/Nivelamento: tem como objetivo propiciar ao estudante
ingressante a oportunidade de sanar deficiências em sua escolarização básica. Visa
também promover a atualização ou aprendizagem dos conhecimentos que o estudante
adquiriu em cursos de Ensino Médio, de forma que seu aproveitamento acadêmico seja
compatível com os pressupostos estabelecidos pela Instituição, propiciando melhor
adaptação ao ensino superior. As atividades do Programa do Aprimoramento são
intensificadas durante o semestre e oferecidas sistematicamente em horários
alternativos. O programa oferece aulas complementares nas disciplinas de: Física,
Química, Matemática, Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Além de atendimento
presencial com docentes, há o Ambiente Virtual no Portal no Aluno, com objetos de
aprendizagem e materiais didáticos.
Em relação ao Programa de Aprimoramento, a CPA levantou os seguintes
resultados, o quadro abaixo apresenta as participações e certificações:

Quadro 7 - Participações e certificações do Programa de Aprimoramento 2015.
Primeiro Semestre

Segundo Semestre

Física Presencial
109 Inscritos
73 Certificados
Inglês Online e Presencial
361 Inscritos
186 Certificados Online
81 Certificados no Presencial

Física Presencial
50 Inscritos
15 Certificados
Inglês Online
401 Inscritos
334 Certificados

Matemática Online e Presencial
483 Inscritos
73 Certificados Online
53 Certificados no Presencial

Inglês Presencial
85 Inscritos
32 Certificados
Matemática Online
131 Inscritos
48 Certificados
Matemática Presencial

Língua Portuguesa Online
1116 Inscritos
359 Certificados
Química Presencial
67 Inscritos
56 Certificados

58 Inscritos
39 Certificados
Língua Portuguesa Online
659 Inscritos (Participaram)
246 Certificados
Química Presencial
42 Inscritos
26 Certificados
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Total Inscritos: 2136
Total Participantes: 622

3.

Total Inscritos: 1384
Total Participantes: 740

A Pastoral Universitária atua em parceria com todos os setores da

Universidade, com o objetivo de apoiar os estudantes e contribuir para sua permanência
na IES. Realiza ações que promovem integração e favorecem a construção e a
consolidação da comunidade acadêmica. Exemplos de atividades realizadas: recepção
dos estudantes, encontro com os pais, apresentações culturais, campeonato tênis de
mesa, campeonatos intercursos, retiro universitário, festa junina, projeto “doação para
educação”, GOU (grupos de oração universitários) semana do estudante, murais e
ornamentação, site da pastoral, blog e Campanha Trote Solidário, entre outros.

4.

Monitoria da IES é proposta e coordenada pela Pró-Reitoria Acadêmica.

É mais um espaço de aprendizagem, caracterizado pela cooperação entre estudantes e
professores, no desenvolvimento do saber em seus diversos campos, nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

5.

Aula Magna: nesse evento, um dos mais tradicionais da IES, integra os

estudantes calouros e propõe uma reflexão sobre sua vida acadêmica, bem como, motiva
o inicio do período de estudos universitários a partir das experiências construtivas e
empreendedoras de personagens de destaque no cenário regional, nacional e
internacional. Em 2015, o palestrante foi o esportista Marcos Pontes, o astronauta
brasileiro.

6.

Aula Institucional: é um material elaborado pela Coordenadoria

Pedagógica para orientar o discente sobre o apoio que a IES lhe oferece. Dessa forma, o
estudante, além de conhecer a Missão, Visão e Valores da IES, recebe orientações sobre
os principais serviços oferecidos, como: Pastoral, Metodologia Syllabus, Extensão,
Iniciação

Científica,

Intercâmbios,

Programa

de Estudos

e Aprimoramento,

Atendimento Psicopedagógico, Atendimento Psicológico, espaços de convivência, entre
outros.
7.

Departamento de Relações Internacionais: tem como objetivo

principal estruturar, organizar procedimentos e promover a internacionalização, além de
ações de acolhimento e acompanhamento aos estudantes estrangeiros.
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8.

Orientações para trabalhos científicos: disponibiliza para docentes e

discentes o serviço de estatística, tradução/versões, orientações para normalização de
trabalhos acadêmicos e orientações para cadastramento de currículo na Plataforma
Lattes.

9.

Ouvidoria/Fale Conosco: canal de comunicação disponível para os

discentes e comunidade com a IES para envio de reclamações, sugestões e elogios.

10.

Ambientes de estudo: salas de estudos individuais e coletivos na

Biblioteca, horários alternativos para utilização de laboratórios com apoio de técnicos e
monitores.

11.

Área de vivência: área de lazer e alimentação (Lanchonetes e

Restaurante Universitário), quadra poliesportiva, estacionamento, livraria e loja de
conveniência, Central de Cópias, Terminais bancários, Capela e áreas de descanso.

12.

Central de Atendimento: atendimento presencial, on-line e telefônico

para informações e assuntos acadêmicos e administrativos.

13.

Central de Estágios: integra os estudantes, comunidades e empresas,

viabilizando estágios obrigatórios e não obrigatórios.

14. Programa de Atendimento Psicológico: coloca à disposição dos estudantes
atendimento psicológico realizado pelos professores supervisores do curso de
Psicologia. O objetivo deste trabalho centra-se em oferecer, de modo prático e
acolhedor, suporte psicológico ao aluno. O Atendimento Psicopedagógico é realizado
por meio de acompanhamento da Coordenação e Docentes do Curso e especialistas na
área.

15. Núcleo de Atendimento Psicopedagógico (NAP): O Núcleo de Apoio
Psicopedagógico/NAP visa atender Estudantes Universitários dos diversos cursos da
graduação da Universidade do Sagrado Coração indicados pelos Coordenadores e
Docentes, a partir da dificuldade apresentada no desempenho escolar ou por inscrição
espontânea do estudante. Seu objetivo principal é promover, por meio do apoio
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psicopedagógico, a melhoria nas condições do processo de ensino-aprendizagem e
integração do estudante no contexto Universitário.

16. Programa de Acessibilidade: Em atendimento à Política de Educação
Especial (1996 - Aviso Circular nº 277/MEC/GM), que estabelece referenciais de
acessibilidade necessários para a organização de práticas inclusivas na educação
superior,
Outras ações são desenvolvidas juntamente com diversos setores e áreas que
visam oferecer ao estudante oportunidade de integração universitária, assim como sua
permanência no ambiente acadêmico: Feira de Profissões; Programa Saber em Rede;
Empresa Júnior; Seguro Acidentes para todos os estudantes, Biblioteca e mais de 70
laboratórios equipados.
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3.4 EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO: DIMENSÕES 5 (POLÍTICAS DE
PESSOAL), 6 (ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO) E 10
(SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA).
3.4.1 DIMENSÃO 5 – POLÍTICAS DE PESSOAL
3.4.1.1 POLÍTICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE
Com relação à capacitação e aperfeiçoamento do corpo docente, a USC
implementou o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento do Corpo Docente
(PROCAD), em 1999, de forma integrada com a pesquisa e extensão e em direção ao
estabelecimento de uma política de valorização desses profissionais. O objetivo central
do PROCAD é oferecer aos docentes as condições permanentes de atualização e
aperfeiçoamento, visando a sua realização pessoal e profissional e garantia da qualidade
do ensino, pesquisa e extensão, oferecida aos estudantes.
O PROCAD compreende as seguintes modalidades:
- Formação complementar - participação do docente em disciplinas isoladas de
cursos de graduação ou de pós-graduação lato sensu, oferecidos pela USC, que
contribuem para a complementação ou aperfeiçoamento dos conhecimentos na área de
docência ou em áreas correlatas.
- Formação Metodológica da Prática Docente - ações promovidas pela
Coordenadoria Pedagógica voltada para o aperfeiçoamento da prática docente e,
principalmente, o domínio da Metodologia Syllabus.
- Educação Continuada - concessão de bolsas aos professores matriculados em
cursos ou programas de extensão, de aperfeiçoamento, de pós-graduação, lato sensu e
stricto sensu, oferecidos pela USC; apoio para estudos e pesquisas em outras
instituições ou países.
- Intercâmbio Cultural ou Científico - apoio aos professores para intercâmbio
cultural ou científico, por meio de convênios e parcerias firmados com instituições
nacionais ou internacionais.
- Participação em Eventos nacionais e internacionais - auxílio financeiro nas
despesas para participação em eventos nacionais ou internacionais, de interesse
institucional, como forma de atualização e divulgação de conhecimentos.
- Produção Científica - incentivo e provisão de recursos financeiros e de
infraestrutura para a produção científica do corpo docente.
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- Produção Técnica, Cultural ou Artística - incentivo e provisão de recursos de
infraestrutura para a produção técnica, cultural ou artística do corpo docente.
- Reuniões Pedagógicas – com a Direção de Centros, a Coordenação de Curso,
Coordenadoria Pedagógica e a Equipe Diretiva, NDE e Conselho de Curso.
- SECOD (Semana de Estudos do Corpo Docente) - compreende a organização
anual de uma semana, dentro do calendário letivo, específica para o desenvolvimento de
atividades pedagógicas e acadêmicas, voltadas exclusivamente para o corpo docente.
Podemos destacar a quantidade de docentes e funcionários participantes nas
ações efetivas do ano 2015, na figura abaixo:

Progressões de carreira docente
No primeiro semestre de 2012, ocorreu a implantação do Plano de Carreira
Docente, de acordo com a Portaria nº 2 de 25/05/2006, da Secretaria de Relações do
Trabalho – MTE, o Quadro de Carreira do Pessoal Docente da USC foi homologado e
publicado no Diário Oficial da União, Seção 01, em 16/03/2012, folha 83.
A progressão de Carreira tem como objetivos principais, a valorização da
qualificação docente, profissionalização, entendida como dedicação ao magistério,
paridade de remuneração para os docentes integrantes e a progressão no quadro de
carreira por meio de promoção, segundo critérios acadêmicos e administrativos.
Fazendo uma análise comparativa do antes e depois da implantação do plano de
carreira, podemos considerar que, aproximadamente 42% dos professores do corpo
docente sofreram progressão horizontal ou vertical no plano de carreira.
Os gráficos seguintes permitem um panorama geral das classificações após a
progressão de carreira:
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Figura 27 – Classificação geral após a progressão de carreira – Categoria Especial

Figura 28 - Classificação geral após a progressão de carreira

Quadro 8 – Capacitação – Docente e Corpo Técnico Administrativo
Capacitação – Docentes e Corpo Técnico Administrativo

Ano

Integração

Semana do
Corpo Docente
(SECOD)

2015

88

264

Incentivo Financeiro/Eventos

107

Educação Formal

67
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O quadro anterior apresenta o total de participantes das capacitações oferecidas
pela IES no ano de 2015, considerando corpo docente e técnico-administrativos.

3.4.1.2 POLÍTICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICOADMINISTRATIVO
A Universidade elaborou o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento para os
Técnicos-Administrativos, com o objetivo de promover, de forma continuada e
vinculada ao planejamento institucional, o desenvolvimento integral do funcionário,
despertando seu talento e aprimorando suas competências pessoais, interpessoais,
técnicas, socioartísticas, culturais, de saúde, segurança e qualidade de vida, dentro de
uma visão holística, trabalhando os aspectos: racional, físico, emocional e espiritual.
O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento (PROCAT), em execução, leva
em conta as seguintes linhas de desenvolvimento:
- Integração: visa a socialização dos funcionários recém-contratados, através do
contexto histórico, missão, visão, valores, contrato de trabalho, direitos e deveres, bem
como a política de benefícios da USC que estão inseridos no Manual de Integração Apêndice C.
- Educação Formal: realizado constantemente, visando à implementação de
ações que contemplem os diversos níveis de educação formal:
a. Educação Superior: compreende a concessão de bolsas de estudo integral para os
funcionários, nos cursos de graduação da USC, com critérios estabelecidos neste
Programa e pela Legislação;
b. Especialização: compreende a concessão de bolsas de estudo integral para os
funcionários, nos cursos oferecidos pela USC, com critérios estabelecidos neste
Programa e pela Legislação;
c. Mestrado: compreende a concessão de bolsas de estudo integral para os
funcionários, nos cursos oferecidos pela USC, com critérios estabelecidos neste
Programa e pela Legislação;
d. Doutorado: compreende a concessão de bolsas de estudo integral para os
funcionários, nos cursos oferecidos pela USC, com critérios estabelecidos neste
Programa e pela Legislação;
- Formação Específica: visa à capacitação do funcionário para o desempenho de
atividades vinculadas ao ambiente organizacional em que atua e ao cargo que ocupa.
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- Aprimoramento de Competências: visa desenvolver competências conceituais,
(técnicas e humanas), de forma a melhorar a autoestima do funcionário, a motivação e
garantir a qualidade de suas ações no desempenho de suas atividades.
- Gestão: visa à preparação do funcionário para o desenvolvimento da atividade
de gestão, que deverá se constituir em pré-requisito para o exercício de funções de
gestor, coordenação, assessoramento e direção. Desta forma, a USC busca valorizar e
incentivar cada vez mais a participação ativa dos gestores tanto do corpo docente como
do corpo técnico administrativo em programas de treinamento, pois estes contribuem de
maneira significativa para bom desempenho de suas equipes. Em novembro de 2015,
cerca de 80 gestores participaram de uma capacitação sobre o tema “Legislação
Trabalhista e Previdenciária para Gestores com Ênfase no eSocial”, com o objetivo de
oferecer às lideranças maior embasamento jurídico para a tomada de decisões frente ao
seu grupo de trabalho.
- Qualidade de vida no trabalho: objetiva propiciar um ambiente saudável, que
reflita na motivação para o trabalho, nas relações interpessoais, contribuindo para o
alcance do bem-estar pessoal e dos objetivos profissionais e institucionais;
Para a universidade, o trabalho de profissionais treinados e motivados é
fundamental para o atendimento às suas demandas internas e externas. Assim, com o
objetivo de aprimorar o planejamento dos programas de treinamento do corpo técnicoadministrativo da USC, foi realizado no primeiro semestre de 2015, um diagnóstico de
cada área, utilizando como instrumento o Levantamento das Necessidades de
Treinamento (LNT). Consiste em planejar o que deverá ser treinado, para quem e para
que o treinamento servirá. Desta forma, esse instrumento vem contribuindo como
suporte para fundamentar as ações referentes ao plano de trabalho do PROCAT, tais
como:
•

Estabelecer metas;

•

Analisar e discutir de forma participativa as necessidades do cargo e

competências das equipes;
•

Identificar os eventos conforme a necessidade interna da universidade e de seus

funcionários;
•

Fornecer subsídios para a tomada de decisões sobre a real necessidade em se

aplicar determinado treinamento.

Progressões de Carreira do Corpo Técnico Administrativo
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O setor de Recursos Humanos vem reformulando o Plano de Carreira, Cargos e Salários
do Corpo Técnico Administrativo com o objetivo principal de promover e a valorizar os
funcionários, através da identificação e aprimoramento de aptidões e habilidades
técnicas profissionais e, assim, definindo uma estrutura de cargos e salários capaz de
possibilitar equilíbrio e coerência entre os valores efetivamente pagos e os serviços
realizados.
Na tabela abaixo, observa-se a progressão de carreira do corpo técnico administrativo:

Tabela 3 – Progressão de Antiguidade e Promoção (2013-2015)
Progressão Antiguidade e Promoção
Ano

Nº Funcionários

2013

52

2014

63

2015
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3.4.2 DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO
3.4.2.1 GESTÃO INSTITUCIONAL
Em relação à Gestão Institucional, o funcionamento da instituição considera os
seguintes aspectos: autonomia e representatividade dos órgãos de gestão e colegiados;
participação de professores, técnicos, estudantes e sociedade civil organizada; critérios
de indicação e recondução de seus membros; realização e registro de reuniões.
A Comissão Própria de Avaliação observou a dimensão referente à gestão e
organização institucional a partir de dois eixos: 1) a definição de mecanismos e
instrumentos de gestão 2) a participação da comunidade acadêmica no processo de
gestão. Para proceder à avaliação destes dois aspectos, a CPA procurou se utilizar da
documentação produzida pelas instâncias gerenciais da Escola e dos dados obtidos a
partir da aplicação do questionário avaliativo.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n. 9394/96, art. 56)
determina que as instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da
gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que
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participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Sendo assim, a
USC garante, em todos os seus órgãos colegiados, a participação dos vários segmentos
da IES, conforme estabelecido em seu Estatuto e Regimento Geral. A organização
administrativa da USC é exercida por dois órgãos principais:
a)

Órgãos de Administração Superior: Chancelaria; Conselho Superior de

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); Reitoria; Pró-Reitorias (Pró-Reitoria
Acadêmica; Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária; Pró-Reitoria Administrativa;
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação).
b)

Órgãos de Administração Acadêmica: Diretorias dos Centros; Conselhos

de Cursos, Coordenadorias de Cursos; Núcleo Docente Estruturante (NDE);
Coordenadoria Pedagógica; Comissão Própria de Avaliação (CPA). Constituem a
Universidade 03 (três) Centros de Graduação: Centro de Ciências Humanas (CCH);
Centro de Ciências da Saúde (CCS); Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas
(CCESA)
Os Conselhos Superiores, de administração e demais órgãos auxiliares são
organizados conforme determinação do Estatuto da Universidade. Os Conselhos
Universitários têm autonomia na sua relação com a Mantenedora.

- CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE):
Órgão máximo de natureza normativa, deliberativa, jurisdicional e consultiva da
Universidade. Órgão superior que supervisiona, orienta e coordena o ensino, a pesquisa
e a extensão em toda a Universidade.
- CONSELHO DE CURSO: A política de gestão do Conselho, desenvolvida por
colegiados designados conforme estabelece as normas do estatuto institucional, para
subsidiar a coordenação administrativa acadêmica no desenvolvimento do Projeto
Pedagógico do Curso.
- NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE): É o órgão consultivo responsável
pela implementação e consolidação dos Currículos dos Cursos com vistas a sua
atualização e revitalização. Sua formação obedece aos instrumentos de avaliação dos
cursos (MEC/INEP - Resolução n. 01, de 17 de junho de 2010).
- COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA): O processo de autoavaliação na
USC iniciou-se nos anos 80 como uma prática para auxiliar gestão da Universidade nas
tomadas de decisões sobre investimentos e prioridades em relação ao seu pensar e ao
fazer na busca da melhoria da qualidade. Desde então vem contribuindo para uma
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ambiência favorável ao exercício dialético entre o planejamento institucional e sua
avaliação, estabelecendo diretrizes para o processo educativo da USC, por meio de
estratégias que orientam as ações e se transformam em tomadas de decisões voltadas
para a qualidade da formação profissional.
- COORDENADORIA PEDAGÓGICA: A Coordenadoria Pedagógica da USC
constitui-se em uma unidade de apoio institucional, oferecendo um ambiente de
orientação, acompanhamento e capacitação para os docentes e discentes: 1) auxiliar os
docentes na construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 2) proporcionar espaços
para reflexão, intercâmbio e sistematização de experiências profissionais com os
coordenadores e professores; 3) oferecer condições de articulação e difusão do trabalho
realizado, de forma a incentivar novas propostas, estratégias e metodologias didáticas e
pedagógicas.
A Secretaria Geral, consideradas as suas competências estabelecidas pelo
Estatuto e Regimento Geral da Universidade realizou as ações previstas no ano de 2015,
a saber:
a)

Atendimento aos princípios gerais da organização da Universidade

considerando a legislação, estatuto da universidade e da mantenedora, regimentos,
regulamentos, resoluções, portarias e demais atos normativos dos diversos segmentos
que constituem a Universidade.
b)

Acompanhamento do funcionamento e representatividade dos colegiados

por meio da efetiva realização de reuniões periódicas previstas em calendário
acadêmico ou reuniões extraordinárias, garantindo sua independência e autonomia na
relação com a mantenedora.
c)

Acompanhamento do funcionamento e representatividade dos colegiados

por meio da efetiva realização de reuniões.
d)

Garantia da representatividade nos colegiados ou em quaisquer órgãos,

observada a proporcionalidade de representatividade, pela escolha eletiva ou sob a
forma definida nos respectivos estatutos, regulamentos ou normas de funcionamento.
3.4.2.1 SISTEMA DE REGISTRO ACADÊMICO
A IES utiliza para a gestão acadêmico-administrativa um sistema composto por
várias ferramentas integradas. Seu objetivo é dar suporte a todos os níveis da instituição,
seja operacional, gerencial ou estratégico. Possui todas as funcionalidades necessárias
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para a gestão completa de Instituições de Ensino Superior nas áreas acadêmica
(graduação e pós-graduação), administrativa, iniciação científica, pesquisa, extensão e
eventos e biblioteca. Os recursos que compõem esse sistema foram desenvolvidos para
serem acessados pela web, tendo como benefícios: aumento da eficiência operacional,
redução de tempo nos ciclos operacionais e aumento da qualidade, agilidade e
flexibilidade.
Além do acesso dos colaboradores ao sistema de gestão, destaca-se que o
autoatendimento de todos os integrantes da IES pode ser realizado pelos Portais, que
atendem estudantes, professores, coordenadores, colaboradores e administração geral.
Pelo Portal do Aluno os estudantes podem realizar matrículas, rematrículas,
renovar livros emprestados na Biblioteca, imprimir boletos, realizar avaliações
institucionais. consultar os documentos oficiais da IES, horários e salas de aulas,
frequência, notas, datas de provas, comunicados, evolução no curso, fazer
requerimentos e solicitar documentos pela secretaria on-line. Também pelo Portal,
pode-se acessar a Plataforma Moodle para consultas aos planos de aulas das disciplinas,
além de pesquisar e baixar os textos e materiais inseridos pelos professores, de acordo
com a Metodologia Institucional.
No Portal do Professor, o docente pode gerenciar projetos de extensão, reservar
equipamentos audiovisuais e laboratórios, acessar webmail, consultar documentos
oficiais, comunicados, horários e planos de ensino. O preenchimento do diário de classe
é realizado neste espaço em que o professor controla a frequência, as notas e os
conteúdos ministrados. O acesso à Plataforma Moodle para cumprimento da
Metodologia Institucional também é realizado pelo portal, por meio do qual o professor
insere os planos de aulas e os textos e materiais utilizados nas aulas.
Os coordenadores de cursos e a administração geral encontram nos portais
informações gerenciais e desempenho dos estudantes.
A IES também possui a Secretaria Acadêmica Digital (SeAD) que reúne
processos, softwares e hardwares que permitem eliminar a geração de documentos em
papel dentro da secretaria. Possibilita o arquivamento e gerenciamento da
documentação dos estudantes. Com a utilização da certificação digital, é uma solução
que trabalha em conformidade com a legislação brasileira relativa aos documentos
eletrônicos e com as regulamentações específicas do Ministério da Educação – MEC em
relação aos arquivos acadêmicos.
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3.4.3 DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Dimensão 10 – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.

No que se refere à Sustentabilidade financeira, a Universidade do Sagrado
Coração, controla todos os fatos de ordem financeira, avaliando o cenário atual, para
planejamento das ações futuras e alocação dos recursos financeiros gerados pela IES,
para a consecução de seus objetivos, voltados para a excelência de suas atividades de
ensino, pesquisa, extensão e gestão, de acordo com o PDI.
A apresentação e apuração das receitas auferidas e despesas efetuadas são
analisadas com base em relatórios financeiros, movimentação de fluxo de caixa e
Balanço Patrimonial.
A principal origem de receita da USC provém de mensalidades dos cursos de
graduação, pós-graduação, representando 92% de sua receita operacional no ano de
2015.
Na tabela abaixo demonstramos outras fontes que agregam a receita da
Universidade, podendo destacar entre elas: Recursos provenientes de projetos, parcerias
e programas institucionais como: FIES e PROUNI.
Tabela 04 – Resumo de Receitas Auferidas – Fluxo de Caixa
RECEITA OPERACIONAL
Mensalidades
Projetos Sub. Federais
Bolsa Fies
Financeiras
Outras Receitas
TOTAL

ANO 2015
92,62%
1,50%
3,28%
1,16%
1,43%
100,00%

No demonstrativo abaixo, elencamos as despesas que representam gastos da
Universidade: pagamento de pessoal, despesas de funcionamento e manutenção,
despesas nas áreas administrativas, financeiras e investimentos para modernização e
ampliação de infraestrutura, máquinas, equipamentos e acervo bibliográfico.
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Figura 29 – Resumo de Despesas Efetivadas– Fluxo de Caixa
65,42%

18,97%
10,84%
3,77%

Despesas com
pessoal

Despesas
Administrativas

Investimentos

Despesas Com
Manutenção

0,27%

Despesas
Financeiras

0,73%
Pesquisa e
Extensão

A maior parte da receita auferida é destinada à folha de pagamento e seus
respectivos encargos, capacitação de Docentes e Técnico-Administrativos.
O quadro Funcional é composto, em sua maioria, por Docentes (75%) e Pessoal
Técnico-Administrativo (25%).

O total das despesas com pessoal no ano de 2015

representou um percentual de 65% da receita total auferida no período.
Para atender às metas e objetivos propostos nas dimensões do ensino, pesquisa,
extensão e gestão, demonstramos no quadro abaixo os recursos

alocados em

investimentos e manutenção de Infraestrutura, tecnologia, acervo bibliográfico,
aquisição de móveis e equipamentos.

Tabela 05 – Investimentos e manutenção - (Fluxo de Caixa)
Investimentos

13,28%

Equipamentos, Móveis e Utensílios.

3,07%

Computadores, Periféricos, Licenças.

0,88%

Acervo Bibliográfico e Material Didático.

0,24%

Benfeitorias nas Instalações.

5,67%

Manutenção das Instalações.
Manutenção Equipamentos, móveis, Sistemas e
Veículos.

1,43%
1,99%
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Observa-se nos dados apontados que a Universidade designou 13% dos recursos
das receitas auferidas para investimentos e manutenção, visando à modernização e
adequação das instalações, equipamentos e tecnologia de acordo com a demanda dos
cursos. Dentre elas, vale ressaltar, a atualização dos laboratórios e Salas de Aula.

Figura 30 – Gráfico Investimentos e manutenção - Receita =100% (Fluxo de Caixa)
5,67%

3,07%
1,99%
1,43%

0,88%
0,24%

Equipamentos,
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Utensilios

Computadores,
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Acervo
Bibliográfico e
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Benfeitorias nas Manutenção das Manutenção
Instalações
Instalações
Equipamentos,
Móveis,
Sistemas e
Veículos

O valor total das despesas representaram 90,91% do valor total das receitas
auferidas no referido ano, gerando um incremento de 9,09% no caixa, demonstrando sua
sustentabilidade financeira e, possibilitando a execução de todas as suas propostas de
desenvolvimento.
Tabela 06 – Despesa Total (Receita=100%) – Fluxo de Caixa

Ano 2015
Pessoal

Receita 100%
59%

Administrativas

17%

Investimentos

10%

Manutenção

3%

Financeiras

0%

Pesquisa e Extensão

1%

Incremento no Caixa

9,09%

Receita Operacional

100,00%
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As demonstrações contábeis refletem a situação econômica, financeira e
patrimonial da Universidade do Sagrado Coração. Portanto, constata-se assim que as
fontes de recursos, previstas e executadas da Universidade do Sagrado Coração,
atendem de maneira excelente ao custeio de suas atividades e aos investimentos para
implementação dos programas de ensino, pesquisa, extensão e gestão, em conformidade
com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.

64

3.5 EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA: DIMENSÃO 7
As melhorias da infraestrutura física da Instituição sempre são consideradas
como providências mais urgentes, beneficiando os alunos, os docentes, os técnicosadministrativos e a comunidade geral e, há grande esforço, por parte da Diretoria, em
aprimorar o uso dos recursos, minimizar desperdícios e garantir os investimentos que a
Universidade necessita.
As obras dos dois auditórios, localizados no Bloco J, foram encerradas neste
ano. Paredes e tetos ganharam revestimentos especiais e os pisos foram trocados. Os
assentos foram colocados de forma alternada, facilitando, para o público, a visualização
do palco. Os auditórios, que são utilizados para atividades acadêmicas e culturais,
ficaram com capacidade para 269 e 470 lugares, respectivamente e receberam o nome
de Clélia Merloni e João Paulo II.
Além das obras de melhorias e reestruturação de novos ambientes, a Diretoria
tem reforçado as ações de manutenção. As paredes e os tetos dos Blocos A, B, C e D
ganharam um tratamento especial com raspagem, limpeza e pintura.
Destacam-se, ainda, como principais realizações durante o ano de 2015:


Melhorias na infraestrutura física de salas e laboratórios



Encerramento das obras dos Auditórios do Bloco J



Benfeitorias nas Lanchonetes dos Blocos C e K



Reestruturação da antiga Prefeitura para adaptação do Núcleo do EAD



Instalação de Câmeras de Segurança no Restaurante Universitário e
Lab.Nutrição



Aquisições de mesas digitadoras para o Laboratório – J 307



Colocação do Piso Tátil, dando continuidade ao Projeto de Acessibilidade

- Com relação ao espaço físico:


Novo acesso a pedestres:

Para facilitar e agilizar a entrada e saída de

pedestres, os estudantes ganharam um novo portão ao lado da Portaria principal,
que funciona de segunda à sexta-feira, das 18 às 22h30.


Paredes e tetos: Nos Blocos A, B e C, paredes e tetos ganharam um tratamento
especial. Foram lixados, lavados e pintados.
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Placas de sinalização: A execução do Projeto de Sinalização Integrada iniciouse em 2013. Na oportunidade, totens, placas de bloco, de bandeira e de portões
foram afixados para sinalizar a área externa do Campus. Neste ano de 2015 o
plano de execução continuou na área interna e está completo do Bloco A até ao
G. No espaço foram feitas Testeiras - identificando os Blocos e as Rampas;
Placas de Pilares – identificando os corredores, Placas de Portas – identificando
setores e salas de aula e, Placas Suspensas de Rampa – identificando andares
superiores e quadros de aviso.



Jardinagem: A manutenção das áreas verdes foi intensificada na formação de
gramados, jardins e com a plantação de novas mudas.



Ar Condicionado: Mais uma etapa da climatização foi finalizada e 85% das
salas de aula, Clínicas e Laboratórios estão com ar condicionado.



Luzes de Emergência: As Luzes de emergência foram instaladas em vários
pontos da Universidade, evitando, assim, a ausência de luz na falta de energia
elétrica.

- Em relação às lanchonetes:


Lanchonetes – Blocos C e J: Foram realizadas melhorias nas Lanchonetes dos
Blocos C e J e, mais cadeiras e mesas de alimentação foram adquiridas.



Gourmeteria Universitária: Com o intuito de melhor atender aos estudantes e
ao público em geral, o espaço, entre os Blocos B e C, foi totalmente
reestruturado para receber a Gourmeteria Universitária.

- Em relação aos auditórios:


Auditórios: As obras dos dois auditórios, localizados no Bloco J, foram
encerradas neste ano e já estão sendo utilizados para as atividades acadêmicas e
culturais. Um deles, com capacidade para 269 e, o outro, para 470 lugares e,
receberam o nome de João Paulo II e Clélia Merloni, respectivamente.

- Em relação aos laboratórios:


Artes Cênicas: o local onde funcionavam as atividades de literatura foi
reestruturado para as instalações do Laboratório de Artes Cênicas.
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TV Acadêmica: Após a reestruturação geral do espaço, a TV Acadêmica está
climatizada e com novos equipamentos no estúdio, na sala de controle e seleção
de imagem (Switcher) e na sala de aulas.



Gastronomia:

Para maior comodidade e cuidados com os materiais dos

estudantes do Curso de Gastronomia, novos armários foram adquiridos e
instalados no Laboratório.


Biotério: Reformas foram realizadas nas instalações do Biotério, melhorando o
espaço para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa com animais
experimentais utilizados em diferentes áreas do conhecimento.



Anatomia: Aquisição de manequins anatômicos, cabeça e pescoço, sistema
nervoso, sistema muscular, sistema digestório, sistema circulatório, sistema
respiratório, sistema genital masculino e feminino, sistema articular e sistema
esquelético, para serem utilizados nas aulas práticas de todos os cursos da área
de saúde.

- Outros investimentos na infraestrutura:


Núcleo de Educação a Distância – NEAD: O Ministério da Educação-MEC
aprovou o plano apresentado pela Universidade para oferecer cursos de
Educação a Distância – EAD. A USC foi credenciada pela portaria 165, de 03 de
março de 2015, com nota máxima cinco. As instalações do Núcleo foram
realizadas no local onde, antes, era ocupado pela Prefeitura do Campus. Entre o
Bloco K e o O.



Canteiro Experimental: Foi realizada a manutenção nas estruturas do Canteiro
Experimental, localizado no Bloco L, utilizado como apoio ao ensino, pesquisa e
extensão. O canteiro é estruturado com uma estufa climatizada, telado e
canteiros para plantio, em uma área coberta e iluminada.



Acessibilidade: Continua em andamento o Projeto de Acessibilidade. Neste ano,
foi realizada a colocação do piso tátil, de guias e de bebedouros em vários locais
do Campus. Ainda, dentro do Projeto de Acessibilidade, na adequação de
mobiliário, foram adquiridas cadeiras universitárias para obesos para serem
utilizadas em salas de aula e está em construção a plataforma elevatória no
Auditório do Bloco J.
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Em relação ao número de sala de aulas: na Universidade, há 105 (cento e seis)
salas de aula, com capacidade para mais de 6.000 alunos. que totalizam 6.334,44 m².
As salas de aula da USC são amplas, arejadas, conservadas e recebem
manutenção e limpeza diariamente. Conforme quadro de distribuição do espaço físico,
abaixo, as salas são projetadas para atender turmas maiores ou menores, conforme a
necessidade para o desenvolvimento das atividades educacionais.

Figura 31 - Salas de aula (Espaço para atividades didático-pedagógicas)
Blocos
Bloco C
Bloco D
Bloco E
Bloco F
Bloco G
Bloco J
Bloco K
Bloco L
Bloco O
TOTAL

Quantidade de Salas
16
12
6
4
10
26
5
15
11
105

Capacidade
alunos
644
509
364
200
657
1722
360
1032
648
6.136

de Área total mt2
620,60
486,98
484,81
217,93
670,70
1.756,92
329,00
1.087,80
679,70
6.334,44

As instalações sanitárias de todo o campus são limpas e adaptadas para o uso por
pessoas com restrições de mobilidade, são distribuídas em todos os blocos com 116
sanitários e um total de 316 boxes disponibilizados para toda comunidade acadêmica,
além dos que são usados por docentes e técnico-administrativos e área total de
1.627,00m2 (com acessibilidade).

Os laboratórios de Informática estão distribuídos conforme informações
abaixo:
F 102 40 Micros; F 104 24 Micros, 01 Impressora, 01 Scanner; F 106 40 Micros; F 108
39 Micros; F 101 32 Micros; F 004 30 Micros; F 103 40 Micros; F 006 20 Micros; F
008 35 Micros; F 107 40 Micros; F 002 05 micros, para professores; F 109 (Laboratório
Multimídia) 35 Micros, 7 Tablets, 7Pincacle, 1 Scanner , 1 projetor; G 003 04 Micros;
Sala da Administração (Servidores) 8 Servidores, 2 Computador, 1 Scaner;
Almoxarifado utilizado para guardar equipamentos, Softwares, livros, manuais,
produtos de limpeza, etc.
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Existem ainda dois Laboratórios Móveis de Informática (J 202 / J 206):
Carrinho Charge Mate – Intel Core i3 – 4Gb de Memória Ram - 500GB de HD permite a inclusão digital de todos os alunos, pois disponibiliza 48 notebooks para cada
sala de aula, de modo que cada aluno possa manusear o equipamento tornando a
aprendizagem mais ativa. A facilidade de locomoção dos equipamentos otimiza sua
utilização em vários ambientes e horários, além de possibilitar o acesso à internet de
forma rápida e eficiente, visto que a IES dispõe de Wireless no campus.
- Espaço da Biblioteca:

A Biblioteca Central está localizada no campus

universitário, alas A e B, pavimentos térreo e superior, com a área total de 3.370,16,
subdividida nos seguintes espaços:
a)

pavimento Térreo: Entrada, hall e escadarias, depósito 1 e 2; serviço de

circulação; acervo; setor de confecção de carteirinhas; sala de espera; arquivos
deslizantes; SRI pesquisa; SRI atendimento; sala de apoio aos portadores de
necessidades especiais; sala de pequenos reparos; sala de encadernação; sala de
processo técnico de obras avulsas; sala das bibliotecárias; sala do sistema de segurança
e catalogação; circulação.
b)

pavimento Superior: Sala de leitura; espaço para estudo individual (50

mesas); salas de estudo em grupo (4 salas); sanitários femininos; sanitários masculinos;
sala de Apoio FAPESP; sala da coordenação; sala de processo técnico audiovisual;
depósito; copa; sanitários funcionários; circulação; sala de processo técnico de
periódicos e sala de arquivo.
Seu acervo atual contém 101.286 títulos e 170.010 exemplares, incluindo
diversos tipos de materiais (livros, periódicos, trabalhos científicos e materiais
audiovisuais).
A área destinada à leitura oferece acomodação para 450 pessoas, no pavimento
superior, e 50 pessoas no pavimento inferior, por turno.
Para maior segurança a Biblioteca possui sistema de detecção e monitoramento
por câmeras.
A Biblioteca possui uma sala reservada ao atendimento de pessoas portadoras de
necessidades especiais. Os serviços possuem acompanhamento de docente especializado
na área e a sala está munida com os seguintes equipamentos: Lupa eletrônica;
Impressora Braille; Computadores com sistema Braile Fácil e DosVox; e outros.
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Para acesso à internet e pesquisas no Portal de Periódicos da Capes a biblioteca
possui uma sala equipada com 18 computadores e todo ambiente possui cobertura do
sistema Wireless (rede sem fio).
O processamento técnico dos materiais audiovisuais e bibliográficos conta com
8 salas, nas quais a execução dos serviços é distribuída separadamente, conforme segue:
processo técnico de materiais audiovisuais; processo técnico de periódicos; sala de
pequenos reparos; sala de encadernação; processo técnico obras avulsas; Sala de sistema
de segurança e catalogação; sala de Apoio FAPESP; Sala das bibliotecárias
(classificação, importação dos materiais no sistema, orientação à normalização etc.).
Figura 32 – Biblioteca – área e instalações

BIBLIOTECA
ÁREA
(m²)

Entrada
Hall e escadarias
Depósito 1
Depósito 2
Serviço de Circulação
Acervo
Setor de Confecção de
Carteirinhas
Sala de Espera
Arquivos Deslizantes
SRI Pesquisa
SRI Atendimento
Sala de Apoio aos Portadores
de Necessidades Especiais

38,60
62,40
15,70
15,70
19,10
1136,02

Sala de Pequenos Reparos
Sala de Encadernação
Sala de Processo Técnico de
Obras Avulsas
Sala das Bibliotecárias
Sala do Sistema de Segurança
e Catalogação
Circulação

14,09
16,79

18,40
16,30
30,00
49,05
20,40
32,31

20,85
22,08
27,41
15,05
1570,25

INSTALAÇÕES

Sala BB2
Sala BB3
Sala BB4
Sala BB1
Sala de Leitura
Espaço para Estudo Individual

Pavimento Superior

Pavimento Térreo

INSTALAÇÕES

ÁREA (m²)

35,68
20,54
37,79
26,91
1200,25
140,10

Sanitário Público Feminino
Sanitário Público Masculino
Escadaria
Sala de Apoio FAPESP
Sala da Coordenação
Sala de Processo Técnico
Audiovisual

20,90
20,90
57,44
27,51
26,68

Depósito
Copa

19,17
9,90

Sanitário Funcionário
Circulação
Sala de Processo Técnico de
Periódico
Sala de Arquivo
Total (área útil)

62,35

15,30
30,09
20,80
27,60
1799,91
3370,16

Ainda em relação à infraestrutura, no 2° semestre de 2015 foi realizada a
autoavaliação institucional com os discentes para coleta de informações sobre a
infraestrutura da IES. Houve participação de 2.217 estudantes. Os resultados dessa
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pesquisa são bem positivos, já que em todas as questões o percentual de satisfação é
bem significativo. Seguem as respostas dadas pelos discentes:
Figura 33 – Resultado da avaliação de infraestrutura 2015/02 – discentes
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
Eixo 1 – Planejamento e avaliação institucional
A avaliação docente, no geral, apontou uma boa participação dos professores,
totalizando 56,26%. Quanto à participação por centro, o CCH, teve 19,1%; o CCS com
47,1% e o CCESA com 33,8% dos docentes.
Quanto à Missão, Visão e Valores da IES, Diretoria de Centro, Coordenação de
curso, Secretaria Acadêmica, Coordenadoria Pedagógica, Biblioteca, Audiovisual foram
bem avaliados com a maioria dos docentes atribuindo “ótimo” e “bom”.
Já os itens Audiovisual, Salas de Aula, Salas dos Professores, Laboratórios
Específicos, Laboratórios de Informática, Segurança, Manutenção e Limpeza Predial,
Restaurante e lanchonetes foram destacados pela maioria dos respondentes com
classificação “bom”.
Em relação aos itens Coordenação Lato Sensu, houve uma melhoria em relação
ao relatório anterior: a maioria considera ótimo (41%) e bom (25.5%), e apenas 5,7%
consideraram regular. Já na Coordenação Stricto Sensu há um número significativo de
respostas “não se aplica” (32,5%), uma vez que poucos professores participam dos
programas. Quanto à Secretaria da Pós-Graduação, o nível de satisfação é positivo.
Quanto ao trabalho com a Metodologia, os docentes selecionam opções bem
satisfatórias para o item “planejamento do professor”; entretanto, quando se trata da
“participação ativa do aluno”, a maioria das respostas apontam “bom” (43,3%) e
“regular” (28%). Situação parecida aplica-se ao Quiz, já que 44% dos docentes
consideram “bom” e 27,4% consideram “ótimo”.
Destaca-se o item “Diário de Classe online”, com 90,4% de aprovação dos
docentes (ótimo = 54,1% e bom = 36,3%). Em relação à nova plataforma Moodle,
87,2% das respostas dos docentes foram positivas.
Os itens “Projetos de Extensão”, “Pesquisas”, “Produção Científica” e
“Integração Ensino, Pesquisa e Extensão” foram considerados “bom” em sua maioria.
Quanto à avaliação realizada pelo corpo técnico-administrativo, apenas 26,41%
dos funcionários participaram, demonstrando uma diminuição em relação ao ano
anterior, apesar de todos os esforços da CPA em sensibilizar os colaboradores.
Quanto ao nível de satisfação em fazer parte da USC, o índice é alto (70%). Os
demais itens, de uma forma geral, são avaliados em sua maioria como “bom” e “ótimo”.
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Chama atenção o item “Liberdade de expressão e opinião em meu ambiente de
trabalho”, pois, embora a maioria considere “bom” (53%) e “ótimo” (39%), aparecem
6% das respostas como “regular”.
Quando se trata da “estrutura física do local de trabalho”, tem-se: “ótimo”
(40%);

“bom” (36%) e “regular” (17%).

Já o item “Sensação de Segurança na

Universidade” recebeu maior pontuação positiva neste ano de 2015: “ótimo” (31%);
“bom” (50%) e apenas 13% pontuaram que é “regular”.
Em relação aos itens “Qualidade da alimentação – lanchonetes e restaurante” e
“Atendimento – lanchonetes e restaurante”, apesar de a maioria estar satisfeita, destacase a resposta “regular” com 24% e 21% respectivamente, índice menor que no ano
anterior.
Chama atenção, também, o item “Cursos e treinamentos”, com repostas que
apontam 27% (regular) e 7% (péssimo), apesar de a maioria estar satisfeita (58%).
Quanto ao item “Palestras de interesse geral”, 66% estão satisfeitos; porém, 27%
consideram insatisfatórios. Esses itens sofreram pouca alteração em comparação ao ano
de 2014.
É significativo o nível de satisfação em relação à oferta de bolsas na área de
atuação do colaborador para a realização de cursos: 83%.
Eixo 2 – Missão Institucional e PDI
Em relação à Missão Institucional e o Plano de Desenvolvimento Institucional,
todas as metas propostas para o ano de 2015 foram atingidas de acordo com
levantamento realizado no quadro de metas e objetivos de desenvolvimento da IES e
sua correlação com o plano de ação. Destacam-se as seguintes análises:
Quanto à Pós-graduação Lato Sensu, foram oferecidos 37 cursos de
especialização nas diversas áreas, mas apenas 15 foram efetivamente desenvolvidos. É
importante considerar essa questão, uma vez que há bastante oferta, mas o número de
cursos vigentes não é tão expressivo. Diante desse quadro, para o ano de 2016, já foi
realizada uma reestruturação das planilhas financeiras dos cursos em parceria com a
Pró-Reitoria Administrativa e após análise financeira desses cursos, conjuntamente aos
estudos da demanda de mercado, pôde-se chegar a valores mais competitivos em
relação à concorrência direta.
No que diz respeito à Pós-graduação Stricto Sensu, há que se destacar a
aprovação dos dois programas de mestrado em dezembro de 2014. As turmas tiveram
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início em março de 2015, oficializando quatro programas de mestrado recomendados
pela CAPES. No entanto, há necessidade de aprovar mais um doutorado que será
submetido em 2016. A IES tem até o fim deste ano para atingir a meta de dois
doutorados.
Referente à expansão de cursos da graduação, o PDI havia apresentado a
proposta de três cursos para 2015 (Comunicação Social – Radialismo/Bacharelado,
Engenharia de Alimentos/Bacharelado e Gestão Hospitalar) . Após pesquisa de
mercado, a IES chegou à conclusão de que não ofertaria nenhum dos três cursos.
A instituição havia previsto, em seu PDI, o aumento de disciplinas
semipresenciais nas matrizes curriculares. Em 2015, os Centros de Ciências da Saúde e
o Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas apresentaram mais uma disciplina
semipresencial cada.
Em relação à Pesquisa, no ano de 2015 havia 95 grupos de pesquisa na USC,
todos cadastrados na CAPES. No entanto, é necessário acompanhar a produção desses
grupos para constatar se há crescimento na produção científica de docentes e discentes
da IES. A CPA sugere uma avaliação da produção científica dos grupos de pesquisa,
uma vez que o objetivo maior da pesquisa é, entre outras questões,

a produção

científica que a Universidade pode oferecer à comunidade.
Como exemplos de ações de responsabilidade social, a IES ofereceu um número
significativo de bolsas sociais, durante o ano de 2015, totalizando 323, entre bolsas
integrais (100%) e parciais (50%).
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas
Durante o ano de 2015, a Universidade deu início à formação e consolidação do
Núcleo de Educação a Distância para oferta de cursos a partir de 2016. Esse setor
passou a integrar as políticas acadêmicas da IES, sendo preparados os materiais de três
cursos de graduação (Filosofia, Pedagogia e Pedagogia para Licenciados), além de dois
cursos de especialização lato sensu.
Quanto às Avaliações in loco, em 2015, os cursos avaliados obtiveram conceito
4. Já os cursos avaliados pelo ENADE (2014), de acordo com os resultados divulgados
no final de 2015, obtiveram conceitos que fizeram diminuir o IGC da IES, passando de
4 para 3. A equipe diretiva já se mobilizou para que esses resultados sejam analisados,
discutidos e revistos com o NDE dos respectivos cursos. Foi recomendado um plano de
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ação para identificar as fragilidades e apresentação de proposta de melhorias para os
respectivos cursos.

Em relação ao Corpo Docente, 90% dos professores possuem titulação mínima
de Doutor ou Mestre. Deste total, 56% estão em regime de trabalho integral ou parcial.
Nesse sentido, a IES está muito acima do mínimo exigido pelo MEC. No que se refere
ao nível de satisfação dos discentes em relação ao corpo docente, na última avaliação
institucional realizada, 95% dos docentes receberam médias satisfatórias, uma vez que a
média geral apurada, considerando todas as avaliações, foi de 4,5 pontos, numa escala
de 1 a 5. É significativo o nível de satisfação dos alunos quando avaliaram o corpo
docente.
Ainda tratando das Políticas Acadêmicas, o percentual de evasão é maior entre
os ingressantes apresentando queda considerável com os veteranos. Verificou-se que a
média de evasão total nos últimos anos foi de aproximadamente 11%. Constatou-se que
os dados de evasão indicam o seguinte cenário: 24,49% (calouros 1° semestre); 11,63%
(total 1° semestre); 5,45% (total 2° semestre) e 8,75% (total anual). Há que se pensar
em estratégias de retenção dos estudantes nos respectivos cursos ampliando o programa
de apoio ao discente.
De acordo com o relatório elaborado pela PRAc, o crescimento do número de
participantes no PIBID foi significativo, tendo aumentado também o número de escolas
participantes do programa. Já o programa de Monitoria não mostrou crescimento. É
necessário desenvolver ações para intensificar essa forma de atendimento aos
estudantes.
Em relação ao apoio ao discente, a IES já contava com o Programa de Apoio
Psicológico ao estudante; no ano de 2015 foi instituído o Núcleo de Apoio
Psicopedagógico (NAP), que começará seus trabalhos em 2016, com o objetivo geral de
promover apoio psicopedagógico e melhoria nas condições do processo de ensinoaprendizagem, além da integração do estudante no contexto Universitário.
A Coordenadoria Pedagógica realizou o trabalho de acompanhamento da
metodologia e o levantamento demonstra que há um número considerável de
professores com problemas para desenvolver a metodologia, principalmente em relação
aos professores novos. Em relação aos professores veteranos, no 1° semestre de 2015,
apenas

34%

realizam

o

preenchimento/planejamento

pedagógico

plenamente
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satisfatório. No 2° semestre esse número chega a 40%. Entre os professores novos a
dificuldade é ainda maior, apontando em torno de 20% satisfatório no 2° semestre.
Percebe-se, pelo levantamento realizado pela Coordenadoria Pedagógica, que é
necessário continuar investindo na capacitação docente, visto que muitos professores
ainda não possuem um domínio pleno da metodologia institucional. Considera-se
importante também reforçar o treinamento inicial com os professores ingressantes, a
cada semestre, para que consigam desenvolver a metodologia de maneira mais
apropriada.
No que se refere à Pesquisa, especialmente a IC, houve um aumento no número
de inscritos. O número de alunos interessados em pesquisa cresceu de 136 para 159 no
total, no ano de 2015; isso revela um crescimento de 15% no interesse dos estudantes
pela pesquisa.
A Pós-Graduação Lato Sensu ofertou um número significativo de cursos (37 ao
todo, nas várias áreas), mas menos da metade conseguiu ser implantada: ao longo de
2015 estão em andamento 15 cursos. Para o ano de 2016, foi realizada uma
reestruturação das planilhas financeiras dos cursos em parceria com a Pró-Reitoria
Administrativa e após análise financeira dos cursos, em conjunto com os estudos da
demanda de mercado, pôde-se chegar a valores mais competitivos em relação à
concorrência direta.
Quanto à Pós-Graduação Stricto Sensu, a aprovação dos dois programas de
mestrados pela CAPES, no final do ano, fez com que a IES atingisse a meta proposta
pela Portaria do último Recredenciamento. Após a implantação dos programas
aprovados, os docentes dos dois novos programas de mestrado devem encaminhar
novos APCNs para o doutorado em 2016.
Os programas e projetos de extensão tem oportunizado aos nossos estudantes
uma formação humana integral que privilegia o respeito à pessoa, a vida e anseios
sociais que nos cercam. Por meio de parcerias com entidades públicas e privadas a CGE
tem procurado viabilizar ações de extensão em diversos segmentos da sociedade e,
dessa forma, cumprir o papel de universidade católica e transformadora. O
envolvimento da comunidade discente e docente tem contribuído para que o número de
pessoas beneficiadas pelos programas e projetos aumente a cada semestre. O número de
certificados emitidos para eventos pagos e gratuitos demonstra que a USC tem
desempenhado o seu papel de priorizar ações de natureza interdisciplinar, intersetorial e
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interinstitucional.

Entretanto, a busca de parcerias e formalização de termos de

cooperação com as entidades atendidas pelos projetos deverá ser intensificada em 2016.
Quando se destaca a dimensão da Comunicação com a Sociedade, a Diretoria de
Comunicação da USC vem cumprindo o seu objetivo e as suas metas em torno de
promover o melhor relacionamento da Universidade com seu público de interesse, em
um diálogo de respeito, transparência, igualdade e responsabilidade. Assim:
•

Divulga a USC, promove sua imagem e fortalece sua inserção na

sociedade.
•

Consolida e amplia a imagem da USC enquanto instituição de grande

importância no cenário regional, nacional e internacional, assim como de seus
dirigentes, professores, estudantes e técnicos administrativos
•

Estreita as relações com o público, não apenas com os profissionais dos

cursos existentes, mas também com a comunidade acadêmica e a opinião pública em
geral, utilizando a imprensa e a mídia como mediadoras e geradoras de expectativas
•

Otimiza e aproxima as relações da USC junto a formadores de opinião

•

Desenvolve estratégias para fortalecer e divulgar a imagem institucional

da USC
•

Desenvolve estratégias para que a comunicação institucional seja um

forte elo do acadêmico com a sociedade.
Neste sentido, pode-se afirmar que a área da comunicação estabelece-se de
forma organizada, uma vez que há a valorização da comunicação e a Instituição faz uso
da mesma de forma planejada e sistematizada, através da comunicação integrada.
É importante evidenciar que a Diretoria de Comunicação da USC é aberta às
novas realidades comunicacionais, atenta aos novos comportamentos de seu público e
atualizada sobre as tecnologias de comunicação para com o mesmo. Esses pontos são
fundamentais para que continue projetando a Universidade tendo como base a sua
Missão, Visão e Valores e como alvo o melhor relacionamento.
A Ouvidoria da USC apresentou uma grande evolução no ano de 2015 tendo em
vista a continuidade, durante o ano todo, nos procedimentos do ano de 2014, referentes
à inserção de um breve explicativo às respostas das ouvidorias e os redirecionamentos
aos setores competentes, quando não seguido o trâmite normal de atendimento,
respeitando-se as instâncias anteriores, esclarecendo dessa forma, o papel e atuação da
Ouvidoria, atingindo assim o maior entendimento de todos os segmentos da
Universidade e público externo. A CPA destaca que o trabalho da Ouvidoria, para obter
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bons resultados, necessita de encaminhamento aos gestores dos Centros, aos setores e
aos dirigentes da Instituição, a percepção e a voz dos seus usuários; as suas reclamações
contra eventuais falhas no atendimento e na gestão; as suas referências aos problemas
de real significância e impacto; as suas sugestões e propostas para melhorias na
prestação dos serviços; e os seus elogios à Instituição. Esse cenário fornece à Equipe
Diretiva condições necessárias para empreender mudanças e oferecer continuamente um
melhor serviço.
A CPA considera importante o acompanhamento da Ouvidoria, ao longo do ano,
para detectar possíveis fragilidades da IES. Sendo assim, sugere-se que a Ouvidoria
encaminhe, ao final de cada bimestre, o levantamento das mensagens recebidas pela
Ouvidora e os encaminhamentos realizados.
Verificou-se, portanto, uma significativa redução no número das ouvidorias no
ano de 2015, conforme demonstrado nos gráficos deste Relatório, resultante de um
trabalho de conscientização e aprendizado.
Na dimensão 9 – Atendimento ao Discente – verifica-se que a IES desenvolveu
um trabalho importante com o Programa de Aprimoramento (Nivelamento), atingindo
um número significativo de alunos. No entanto, ainda é preciso envolver mais os
estudantes para que o número de atendimentos aumente e traga mais resultados
positivos, principalmente na área de Exatas e Leitura e Interpretação de Texto. Destacase positivamente a implantação do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico para
promover, por meio do apoio psicopedagógico, a melhoria nas condições do processo
de ensino-aprendizagem e integração do estudante no contexto Universitário.

Há

também a possibilidade de se realizar reunião sempre que necessário, com a
Coordenadoria Pedagógica, Diretoras dos Centros, Coordenadores de Cursos e
Docentes, para levantamento de necessidade, proposta de ação e avaliação.
A CPA recomenda que essas ações de apoio ao discente sejam mais divulgadas à
comunidade universitária, pois tanto discentes como docentes às vezes não têm o
conhecimento necessário desses serviços.
Eixo 4 – Políticas de Gestão

Em relação às políticas de pessoal, o setor de Recursos Humanos da
Universidade Sagrado Coração sentiu a necessidade de inovar seus processos,
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reestruturando procedimentos e promovendo uma valorização do ser humano e sua
adequação às condições de trabalho.
A CPA constatou que o setor de RH tem procurado reformular e aperfeiçoar o
plano de carreira do corpo técnico administrativo e docentes, criando maneiras de
identificar aptidões e habilidades técnicas profissionais, definindo uma estrutura de
cargos e salários, justa, que possibilite um equilíbrio entre valores pagos e serviços
realizados.
|Outro ponto forte desse setor é perceptível na busca de melhorias em suas
linhas de desempenho, pois não deixou de atender a área de benefícios, que no decorrer
desses anos implementou várias ações de melhorias, especialmente no que diz respeito à
alimentação, assistência médica e concessão de bolsas.
Uma ação inovadora foi a decisão tomada em relação

à área de serviços,

optando pela autogestão de conservação e limpeza, o que trouxe até o momento
resultados significativos e prósperos, os quais fazem com que a gestão administrativa dê
continuidade e busque uma expansão para os próximos anos.
Quanto à Gestão Institucional, esta desenvolveu-se, ao longo de 2015, de forma
a atender o correto funcionamento da Instituição. Para tanto, foram observados os
aspectos da autonomia e representatividade dos órgãos de gestão e colegiados; a
participação de professores, técnicos, estudantes e sociedade civil organizada no
conselho e na comissão de autoavaliação; critérios de indicação e recondução de seus
membros, definidos claramente em seus regimentos; realização periódica das reuniões e
seus devidos registros com listas de presença e atas. No entanto, quando se observam os
registros das reuniões de NDE dos diferentes cursos, percebe-se a necessidade de
capacitação da coordenadoria de cursos, em geral, para aprimorar o importante registro
desse tipo de documento. Diante disso, a CPA sugere que seja proposta uma capacitação
sobre a importância do registro dessas atas para a gestão institucional.
O sistema de Registro Acadêmico tem sido realizado de forma digitalizada, pela
Pró-Reitoria Acadêmica, prezando pela organização, informatização, agilidade no
atendimento e diversificação de documentos disponibilizados.
Outro ponto a ser observado encontra-se na gestão dos cursos, especificamente
quanto à forma de registro inadequada dos documentos (atas de NDE e Conselho) que
deveriam apresentar, de forma significativa, as decisões importantes na tomada de
decisões. A CPA sugere que seja desenvolvida uma capacitação para sanar essas
dificuldades.
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No que diz respeito à Sustentabilidade Financeira, constata-se que as fontes de
recursos, previstas e executadas da IES, atendem satisfatoriamente ao custeio e aos
investimentos em ensino, pesquisa, extensão e gestão, em conformidade com o Plano
de Desenvolvimento Institucional.
Eixo 5 – Infraestrutura Física
Quando os docentes avaliam a Estrutura Física da IES, em relação à biblioteca,
audiovisual, salas de aula, sala dos professores, laboratórios específicos e laboratórios
de informática, as pesquisas apontam que o índice de satisfação é bem positivo. Com
relação à manutenção e limpeza predial, no ano de 2015 foi constatada a seguinte visão:
ótimo, 35%; bom 38%; regular 23%. Isso demonstra uma melhora significativa em
relação à avaliação anterior, com 73% de satisfação. No que se refere às lanchonetes e
restaurante, também houve significativo resultado de melhoria: ótimo 42%; bom 46% e
regular 9%, bem diferente do ano anterior. Esse resultado expressivo de 88% de
satisfação deve-se ao fato de ter sido reformulado, ampliado e terceirizado todo o
serviço de lanchonetes oferecido na instituição.
Quando os colaboradores avaliam a estrutura física da USC, quando estes se
referem à estrutura física do local de trabalho, a maioria considera satisfatória (76%),
embora 17% considerem regular, percentual bem semelhante ao ano anterior.

No

quesito qualidade da alimentação – lanchonetes e restaurante, há que se considerar que a
maioria considera satisfatória, porém 24% consideram regular. Já em relação ao
atendimento – lanchonetes e restaurante, apesar de a maioria também considerar
satisfatório, 21% consideram regular. Aqui não é possível diferenciar se essa
insatisfação ocorre em relação ao restaurante ou às lanchonetes, uma vez que não é
possível especificar. A CPA sugere que seja individualizada essa questão na próxima
pesquisa entre os funcionários, para que fiquem especificadas as situações de
satisfação/insatisfação em relação às lanchonetes ou restaurante.
Em relação à avaliação da infraestrutura feita pelos estudantes, foi bastante
positivo o resultado obtido, uma vez que o nível de satisfação é manifestado pela
maioria. No entanto, merece destaque o que segue:
- 17,77% dos estudantes consideram pouco adequado o acesso dos estudantes de
graduação à Internet para atender às necessidades do curso;
- 29,41% dos estudantes responderam que frequentam a biblioteca somente em
época de provas e/ou trabalhos.
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Ainda tratando da avaliação da infraestrutura feita pelo aluno, a CPA
pretende reformular para o próximo período de autoavaliação institucional o
instrumento atual visto que não contempla todos os itens verificados na avaliação
institucional, mas apenas o que é verificado no questionário do ENADE. Dessa forma,
não foram avaliados itens como auditórios, espaços para atendimento aos alunos,
instalações sanitárias, espaços de convivência e de alimentação. Também é importante
avaliar a utilização da infraestrutura de cada curso, uma vez eu muitas vezes os espaços
são sub-utilizados, permanecendo ociosos grande parte do tempo. A CPA comprometese, no próximo ano, a revisar o instrumento de avaliação da infraestrutura realizada pelo
discente.
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE

A autoavaliação é um processo que auxilia na localização de situações que
servem como instrumento de reflexão e reelaboração das práticas, e essa vem sendo
consolidada na USC

como atividade contínua, que firma o propósito da CPA de

subsidiar informações para o planejamento estratégico da Instituição, quanto às
melhorias que se fazem necessárias e aprimoramento das iniciativas bem-sucedidas.
O aprimoramento/construção dos Instrumentos de Avaliação para o Ensino,
Pesquisa e Extensão, bem como a participação destes segmentos são recomendações da
CPA para 2016. É importante iniciar uma investigação gradativa em tecnologias e
metodologias adequadas para a coleta, tabulação e tratamento dos dados.
Recomenda-se a ampliação do processo de avaliação para os cursos,
considerando as especificidades de cada um nos respectivos Centros, bem como a
avaliação de todo o processo realizado pela CPA.
Assim sendo, a CPA/USC sugere as seguintes ações de melhorias com base nos
resultados apresentados na análise dos dados coletados:
Eixo 1
- Intensificar a participação dos docentes e corpo técnico na autoavaliação
institucional de forma que todos os setores sejam contemplados. Quanto ao corpo
técnico, especialmente os funcionários da manutenção, sugere-se a realização de
encontros presenciais com a CPA para esclarecimentos e avaliações pontuais.
- Revisar os instrumentos de avaliação de forma a contemplar mais diretamente
o instrumento de avaliação institucional, inclusive os cursos na modalidade EAD.
- Revisar, nos instrumentos de avaliação, os itens que dizem respeito à qualidade
e atendimento das lanchonetes e restaurante, separadamente.
- Avaliar os trabalhos desenvolvidos pela CPA a partir da pesquisa de avaliação
institucional.
- Acompanhar bimestralmente os registros e retorno das questões de Ouvidoria
para melhor avaliação dos setores.
Eixo 2
- Verificar, anualmente, o alcance das metas e objetivos propostos para o PDI
2016-2020.
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- Avaliar o grau de conhecimento da comunidade acadêmica, principalmente os
gestores, em relação ao novo PDI (2016-2020).
Eixo 3
- Manter estratégias de manutenção e captação de estudantes nos cursos.
- Implantar a avaliação de cursos tendo como ponto de partida os que são
submetidos ao Enade, anualmente.
- Implantar a avaliação de cursos da Pós-Graduação (lato sensu e stricto sensu).
- Aprimorar a comunicação com o egresso e implantar a avaliação da CPA no
Portal do Egresso.
- Dar continuidade às parcerias com entidades que visem ao desenvolvimento
das ações de extensão da IES.
Eixo 4
- Fortalecer continuamente programas de capacitação pedagógica para
professores.
- Dar continuidade ao programa de capacitação do corpo técnico-administrativo
com palestras e cursos de interesse geral.
- Capacitar as coordenadorias de curso para aperfeiçoamento dos registros (atas
de NDE e Conselho) da gestão do curso.
Eixo 5
- avaliar a utilização dos espaços destinados à infraestrutura de cada curso.
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QUADRO RESUMO DAS FRAGILIDADES DETECTADAS PELA
AUTOAVALIAÇÃO- 2015
EIXOS

1.

2.

3.

DESAFIOS

RECOMENDAÇÕES

- Melhorar o conhecimento e a
participação do corpo técnicoadministrativo no processo de
avaliação institucional.

- Aumentar a participação do
corpo técnico na autoavaliação
institucional de forma que todos
os setores sejam contemplados.
Quanto ao corpo técnico,
especialmente os funcionários da
manutenção,
sugere-se
a
realização
de
encontros
presenciais com a CPA para
esclarecimentos e avaliações
pontuais.

- Revisar os instrumentos de
avaliação.

- Aprimorar os instrumentos de
avaliação de forma a contemplar
mais diretamente o instrumento
de
avaliação
institucional,
inclusive
os
cursos
na
modalidade EAD.

- Avaliar a qualidade
lanchonetes e restaurante

- Revisar, nos instrumentos de
avaliação, os itens que dizem
respeito
à
qualidade
e
atendimento das lanchonetes e
restaurante, separadamente.

PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO

MISSÃO
INSTITUCIONAL
PDI

POLÍTICAS
ACADÊMICAS

E

das

- Avaliar o trabalho da CPA

Avaliar
os
trabalhos
desenvolvidos pela CPA a partir
da pesquisa de avaliação
institucional.

- Aprimorar a avaliação dos
diferentes setores

- Acompanhar bimestralmente
os registros e retorno das
questões de Ouvidoria para
melhor avaliação dos setores.

Acompanhar
desenvolvimento do PDI

o

- Verificar, anualmente, o
alcance das metas e objetivos
propostos para o PDI 2016-2020.

de

Avaliar
o
grau
de
conhecimento da comunidade
acadêmica, principalmente os
gestores, em relação ao novo
PDI (2016-2020).

- Diminuir a evasão escolar /
aumentar
a
captação
de
estudantes

- Aperfeiçoar
estratégias de
manutenção e captação de
estudantes nos cursos.

- Avaliar os cursos de graduação

- Implantar a avaliação de cursos

Avaliar
o
grau
conhecimento do PDI
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4.

5.

POLÍTICAS
GESTÃO

nas três dimensões do PPC

tendo como ponto de partida os
que são submetidos ao Enade,
anualmente.

- Avaliar os cursos de PósGraduação
conforme
especificidades da área

- Implantar a avaliação de cursos
da Pós-Graduação (lato sensu e
stricto sensu).

- Aprimorar a política de atenção
aos egressos

- Intensificar a comunicação
com o egresso e implantar a
avaliação da CPA no Portal do
Egresso.

- Melhorar a busca de fomentos
para a extensão

- Dar continuidade às parcerias
com entidades que visem ao
desenvolvimento das ações de
extensão da IES.

- Fortalecer a capacitação
contínua do corpo docente

- Desenvolver continuamente
programas
de
capacitação
pedagógica para professores.

- Fortalecer a capacitação
contínua do corpo técnico –
administrativo

- Dar continuidade ao programa
de capacitação do corpo técnicoadministrativo com palestras e
cursos de interesse geral.

- Aperfeiçoamento dos registros
dos cursos.

- Capacitar as coordenadorias de
curso para aperfeiçoamento dos
registros
(atas de NDE e
Conselho) da gestão do curso.

- Avaliar a utilização dos
espaços
destinados
à
infraestrutura de cada curso.

- Desenvolver indicadores para
avaliar a utilização
da
infraestrutura dos cursos.

DE

INFRAESTRUTU-RA
FÍSICA

A recomendação da CPA é que o Relatório Avaliativo seja apresentado à
Reitoria, À Equipe Diretiva, ao CONSEPE, às Comunidades Interna/Externa com
devolutiva (informativo e dia de divulgação da CPA). Sugere-se, ainda, que cada setor
receba pontualmente as recomendações feitas diante do quadro de fragilidades
detectado.
Por fim, constatamos que a Avaliação Institucional constrói-se como
metodologia pautada em prioridades, razão pela qual sua relevância é fundamental
como ferramenta de gestão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Universidade do Sagrado Coração busca a excelência na pesquisa, no ensino
e na extensão para a formação de profissionais competentes, inseridos na realidade
brasileira e formados para colaborar, por meio dos conhecimentos adquiridos, para a
construção de um mundo melhor, de acordo com as exigências da justiça e do amor
cristão.
A Universidade também se compromete com a verdade, o pluralismo cultural, o
diálogo, a simplicidade no agir, a primazia do bem comum sobre os interesses
individuais e o desenvolvimento do espírito de solidariedade. Em suas atividades, a
Universidade almeja colaborar para a construção de uma sociedade baseada no respeito
e na promoção de todos levando em conta os desafios que lhes são lançados pelas
questões atuais.
A USC desenvolveu um modelo de avaliação interna que incorpora as diretrizes
do MEC às práticas de planejamento e avaliação já consolidadas na universidade. A
concepção e a coordenação desse modelo estão a cargo da Comissão Própria de
Avaliação (CPA). O modelo de avaliação da Universidade do Sagrado Coração permite
conhecer a realidade da instituição, com objetivo de contribuir para a preservação e o
aperfeiçoamento de seu modelo institucional.
Ressalta-se ainda que a CPA defende o processo de avaliação institucional como
parte da realidade de cada membro da comunidade universitária para que possam
significar e ressignificar suas práticas.
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